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ASSUNTO/SUBJECT: A REBONAVE, REBOQUES E ASSISTÊNCIA NAVAL, SA E A ISKES TOWAGE & SALVAGE
CONSTITUÍRAM A NOVA EMPRESA DE REBOQUES MARÍTIMOS “PORT TOWAGE LISBON” (PTL).

Exmo(a). Senhor(a),
A “PORT TOWAGE LISBON” (PTL), iniciará a sua actividade no Porto de Lisboa no dia 01 de janeiro de
2017, com uma moderna frota de rebocadores, de ambas as empresas. Esta empresa (Joint-Venture)
reúne e complementa as competências e experiência internacional das duas empresas, de forma
significativa.
A REBONAVE com a sua larga experiência em operações portuárias, particularmente em Setúbal e Lisboa
e a ISKES noutros portos europeus de grande dimensão como o porto de Amsterdam, pretendem
corresponder às solicitações de vários operadores portuários, procurando com esta parceria, dar uma
resposta alternativa, competente e de qualidade, ao mercado de serviços de reboque portuário, num
regime de competitividade saudável satisfazendo as exigências dos clientes.
A PTL, herdeira dos princípios de excelência das suas empresas fundadoras, assegurará um serviço de
excelência aos seus clientes, com disponibilidade 24/7, para manobrar em segurança, qualquer navio que
necessite de assistência no Porto de Lisboa.
Peter Rondhuis da ISKES e MD da PTL, refere: Portugal e Lisboa em particular, podem desempenhar um
papel importante no mundo marítimo, não só pela sua história, mas sobretudo pelo aproveitamento da
sua localização estratégica, na encruzilhada das rotas para a África e Ásia, para as Américas e para o Norte
da Europa. Estamos muito orgulhosos de que a REBONAVE nos tenha escolhido para ser o seu parceiro no
seu país e estamos convictos que vamos oferecer aos nossos Clientes o melhor serviço possível, num
âmbito cada vez mais global.
José Costa MD da REBONAVE e da PTL acrescenta que: A competência e profissionalismo da nossa
equipa, assegurarão elevados níveis de qualidade e satisfação para continuar a servir os atuais e novos
Clientes. Acreditamos ter encontrado na ISKES, o parceiro certo, com o foco na prestação de um serviço
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de excelência aos Clientes, com o mesmo rigor, nomeadamente na manutenção de uma frota de
rebocadores, e a postura que entendemos adequada, aos Clientes e à comunidade portuária, em geral.
A Joint-Venture, PTL, está optimista para começar este novo projecto e continuará a trabalhar com os
Clientes, Agentes, Pilotos de Barra e Portos, Autoridades Locais e Nacionais e outros parceiros
interessados nas operações de sucesso do Porto de Lisboa.
A REBONAVE, empresa familiar fundada em 1989, tem atualmente uma frota de onze rebocadores com
atividade nos portos de Lisboa, Setúbal e em particular no Estaleiro Naval da Lisnave e realiza operações
Costeiras, Oceânicas, Resgate/Salvamento. Detém uma participação na REBOPORT, empresa
concessionária do Porto de Sines, com uma frota de 6 rebocadores.
A ISKES é uma empresa familiar fundada em 1928, tem atualmente uma frota de vinte rebocadores com
atividade nos portos de Amesterdão e Roterdão na Holanda, assim noutros pontos do mundo, realizando
operações oceânicas na América Central e do Sul na Ilha de Aruba no Caribe e na Guiana Francesa.
Para as duas empresas com a sua larga experiência em operações de reboque marítimo, 2017 será mais
um ano nas suas histórias e o primeiro para a PTL, com o objetivo de continuar a servir o Porto de Lisboa,
com um padrão de excelência. A chegada do novo rebocador “SIRIUS”, para a recém-criada PTL em 18 de
Dez. ao porto de Lisboa, demonstra o nosso compromisso e empenho.
Cordiais cumprimentos,

Peter Rondhuis (Gerente)
José A. A. Costa (Gerente Delegado)
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