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C 
omemorando 

o nosso 20º 

A n i v e r s á r i o , 

damos hoje 

início a uma nova vida à 

nossa NEWSLETTER que, 

esperamos, possa agora 

prosseguir o seu curso 

sem sobressaltos e cum-

prindo o seu objectivo. 

No Mundo de hoje, em que a informa-

ção adquiriu um papel determinante, a 

comunicação tornou-se essencial para as 

empresas. Cada vez mais, há que comu-

nicar e comunicar bem. 

Por isso, grande é a importância da nos-

sa NEWSLETTER e enorme a responsabi-

lidade da sua equipe, a quem felicito 

pelo seu excelente trabalho e faço votos 

de muito sucesso. 

Parabéns, Célia Castiço! 

 

Dr. Carlos Vasconcelos 
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MSC NEWS 

N 
este momento, 
em que estamos 
a comemorar o 
20º. Aniversário 

da MSC, gostaria de com-
partilhar com todos um 
momento e destacar uma 
pessoa, que marcaram o 
meu percurso profissional 
nesta empresa. 
O momento é, sem dúvida 
alguma, o primeiro outdoor 
que a MSC organizou. Foi 
um fim-de-semana excelen-
te, onde o espírito de equi-
pa e de solidariedade se 
manifestou e se fortaleceu. 
Lembro-me do prazer que 
tive em participar nas diver-
sas actividades e do 
ambiente muito especial 
que todo o grupo vivenciou 
nesses dias.    
O Vítor Duarte é o mestre e 
colega que foi e, felizmente 
ainda é, uma referência no 
meu percurso no mundo da 
navegação. Um homem 
muito sabedor e com uma 
qualidade indispensável... 
sabia e gostava de ensinar. 
Tinha a capacidade de, mes-
mo sobrecarregado de tra-
balho, estar disponível para 
ouvir e ajudar se fosse 
necessário.  
Há, sem dúvida, outros 
colegas e outros momentos 
que me marcaram na MSC 
mas, nesta altura, não 
poderia deixar de referir 
estes dois. 

 

Ivone Marques,  

Cost Control Assistant 

MOMENTO 

ESPECIAL 

um ciclo e os desafios futuros não se 
prevêem fáceis, mas como sempre estou 
certo que com o empenho, dedicação e 
contribuição de todos iremos encontrar 
o caminho que nos ajude a passar com o 
mesmo sucesso o próximo ciclo. 

António Dias, Export Sales Manager 

SATISFAÇÃO E ORGULHO 

É 
 com enorme prazer que, a 
pedido do departamento 
de marketing e através da 
newsletter, vos dirijo 

algumas palavras, no ano em que 
se comemoram os 20 anos de 
actividade da MSC em Portugal. 
É, de facto, com enorme prazer 
recordar tudo o que foi feito 
desde o ano de 1991, data em 
que iniciei a minha actividade na 
empresa com mais três pessoas, 
e os resultados alcançados, que 
são hoje motivo de especial satisfação e 
orgulho para todos nós.   

Não podemos esquecer as pessoas que, 
tendo passado pela MSC, optaram por 
rumos diferentes,  mas que também 
contribuiram para o sucesso da 
MSC.  Hoje estamos no limiar de mais 

um “peso pesado” e eu 
também o sou, quando ele 
entrava no escritório, tinha 
eu de sair. 

Tenho orgulho de traba-
lhar na MSC. Fomos nós 
que demos a conhecer o 
Alentejo ao mundo, quan-

do tivemos a coragem de largar o porto 
da capital e ir para Sines. Temos escritó-
rios espalhados por vários locais estratégi-
cos, tanto à beira-mar como no interior, e 
estamos no bom caminho. Somos uma 
empresa jovem, dinâmica, com visão para 
o futuro e tentamos estar sempre um 
passo à frente dos outros. 

 

Eduardo Paiva,  

Cost Control & Intermodal Assistant 

CONSEGUIMOS VENCER 

Q 
uando em 
1994, o Dr. 
Carlos Vascon-
celos abriu os 

escritórios da MSC em 
Leixões, convidou o Adria-
no Pinto e eu para tratar-
mos de tudo o que era 
relacionado com a empresa. Foi um 
arranque muito complicado, porque na 
altura pouco ou nada se falava na MSC, 
mas conseguimos vencer e hoje somos 
líder de mercado. 

Actualmente, o escritório de Leixões con-
segue albergar entre 50 a 60 pessoas e só 
para terem uma ideia do que crescemos 
nestes últimos anos, as instalações que 
tínhamos na altura dava apenas para 
duas pessoas. Mas como o Adriano era 
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Ao fim destes anos todos, posso dizer que me sinto uma 

MSCiana de corpo e alma. 

Lurdes Castro 

Accounting Assistant 

SINTO-ME UMA MSCiana 

Q 
uando em 1995 fui convidada a integrar os 

quadros da MSC, pelo Dr. Carlos Vasconce-

los, senti que tinha pela minha frente um 

grande desafio. Trabalhava já há muito tem-

po numa outra empresa e, ao fim de todos estes anos 

nesta companhia, o que posso afirmar é que nunca me 

arrependi da decisão tomada naquela altura. 

Sinto-me uma privilegiada por trabalhar numa empresa 

que está sempre a crescer, onde nos defrontamos com 

desafios constantes e onde é possível desfrutar de 

momentos extremamente positivos. O Dr. Carlos Vascon-

celos é motivador e exigente, mas ao mesmo tempo pro-

porciona todas as condições de trabalho que os trabalha-

dores têm direito. E isso é um enorme incentivo para que 

uma pessoa se sinta bem no local onde trabalha. 

MSC NEWS 

O colega Vasco Botelho subiu a bordo do primeiro navio a 

atracar e eu fiquei em terra a visionar as manobras do 

segundo navio. Quando dei por isso, o navio que estava 

em manobras embateu violentamente no que estava atra-

cado e só consegui ver o Vasco Botelho a sair do barco 

muito branco e a correr, seguido do capitão e respectiva 

tripulação. Ainda hoje consigo lembrar-me do rosto do 

Vasco Botelho naquela altura. 

Felizmente que nada de mal aconteceu e que ambos os 

navios eram da MSC. 

Queria também aproveitar este momento para deixar uma 

mensagem a todos os meus colegas: Acreditem na MSC! 

Mário Silva 

Intermodal Assistant 

. 

SITUAÇÃO ENGRAÇADA 

V 
ou aproveitar esta ocasião para relatar um 

dos factos mais engraçados que se passou 

comigo na MSC. Estava eu e o colega Vasco 

Botelho no terminal da Liscont, à espera que 

dois navios da companhia atracassem, quando verificá-

mos que só havia um cais para ambos. 
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CINCO DATAS IMPORTANTES DA MSC PORTUGAL 

1991 – Abertura do escritório da MSC Portugal (Lisboa). 

 

2004 – Início das operações no Porto de Sines 

 

2008 – Inicio do Lion Service (serviço do Extremo Oriente para Sines) – 1º serviço 

do FAR EAST directo em Sines. O MSC 
Bengal foi o navio que realizou esta 

escala e tinha uma capacidade nominal de 8,200 teus.  
– Implementação de Gensets (geradores) em vagões, permitindo o transporte 
de bens perecíveis frescos ou congelados por via ferroviária. 
 

 2009 – Inauguração do Terminal do Entroncamento 

 

2011 – MSC Portugal atinge um milhão de teus e comemora o 20º aniversá-

rio 
 

MSC NEWS 

empresas exportadoras e importadoras nacionais. 

Desde 4 de Agosto de 2011, esta nova empresa, pretende 

afirmar-se, como um importante operador logístico nacio-

nal destacando-se pela influência e vasta rede de agências 

do grupo MSC, permitindo a oferta de um serviço global e 

integrado ao cliente. É neste novo eixo de negócio, que 

pretendemos, em conjunto com as empresas, encontrar 

soluções logísticas, de transporte e de infra-estrutura que 

potenciem vantagens económicas para o seu negócio. 

A MSC Logistics (Portugal), S.A, através de um conjunto de 

parceiros, possui infra-estruturas que permitem desempe-

nhar as mais variadas actividades logísticas, desde a arma-

zenagem e suas actividades inerentes, recepção, expedi-

ção e distribuição de mercadorias até ao âmbito da execu-

ção do transporte multimodal e/ou intermodal. 

MSC LOGISTICS 

A 
 MSC Logistics (Portugal), S.A., é a mais recen-

te empresa do grupo MSC Portugal S.A., cria-

da com o objectivo de desenvolver e dinami-

zar as operações logísticas das grandes 
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