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Sumário Executivo 

A crescente globalização da economia e o aumento dos níveis de competição entre países e 

empresas vêm realçar a necessidade de Portugal desenvolver o funcionamento eficiente e integrado 

da sua cadeia logística. A eficiência logística e a sua integração nos modos de transportes são 

fatores imprescindíveis à competitividade de um país. 

Com a confluência das principais rotas marítimas no Oceano Atlântico e com o desenvolvimento do 

TTIP
1
 (Transatlantic Trade and Investment Partnership) estarão criadas as condições para o 

estabelecimento de fluxos logísticos entre os Estados Unidos da América/Canadá, Europa e outras 

economias emergentes do eixo Atlântico (Brasil e Angola), levando a possibilidade de 

desenvolvimento de serviços logísticos de referência que atraiam operadores oriundos do continente 

asiático tanto através do canal do Suez como através do canal do Panamá. 

Este relatório teve como objetivo o estudo dos fluxos logísticos nacionais e internacionais de forma a 

elaborar um conceito logístico, definindo medidas técnicas e operacionais que permitam potenciar a 

competitividade da economia nacional, bem como o desenvolvimento do tecido empresarial em 

Portugal. 

Os pressupostos orientadores deste relatório tiveram em conta os diferentes estudos a nível 

infraestrutural, não abordando necessidades de investimento para as soluções propostas no contexto 

do benefício logístico para a indústria nacional. 

O setor ferroviário nacional tem vindo a perder volume de negócio, sobretudo para o setor rodoviário, 

demonstrando falta de eficiência e competitividade no transporte de longa distância. As políticas 

públicas votaram a infraestrutura ferroviária a uma situação crítica devido ao desinvestimento que se 

verificou na sua manutenção e modernização, limitando as suas valências a nível de sinalização, 

tração e capacidade. A linha ferroviária nacional encontra-se heterogénea e com pouca procura para 

a movimentação de mercadorias de longa distância. 

Ao longo dos anos, muitas linhas foram desativadas e as atualizações a nível de pendentes e zonas 

de cruzamento não foram normalizadas para a utilização de composições ferroviárias de 750 metros
2
. 

No entanto, destaca-se positivamente, a decisão do governo de transferir a gestão dos terminais 

ferroviários para a gestão da REFER, (anteriormente sobre a tutela da CP) possibilitando a sua 

utilização por outros operadores. 

O facto de a linha ferroviária portuguesa e grande parte da espanhola ser constituída por bitola 

Ibérica, agrava ainda mais esta desarticulação apesar das diretrizes e fundos da União Europeia. 

Faltou uma visão de longo prazo (10 – 15 anos) e de acordo com os interesses da cadeia logística 

integrada. 

Esta situação levou a que fosse extremamente complexo elaborar uma estratégia que tivesse em 

vista um serviço ferroviário dentro de um contexto de mercado único europeu e sem obstáculos de 

interoperabilidade. 

                                                      
1
 A “Transatlantic Trade and Investment Partnership” é um acordo que prevê as eliminações de 

barreiras comerciais para facilitar a compra e venda de bens entre União Europeia e Estados Unidos 
da América. 
2
 A utilização de composições ferroviárias de 750 metros permitem movimentar mais carga por 

composição ferroviária e desta forma reduzir o custo logístico de transporte. 



Confederação Empresarial de Portugal 2 

Geograficamente Portugal está refém das políticas de transporte ferroviário em Espanha e em 

França, situação que é inadequada para a integração na rede europeia com fluxos logísticos 

eficientes, competitivos e sustentáveis. 

O desenvolvimento das ligações da Rede Transeuropeia de Transportes com Espanha e França tem 

de ser assunto prioritário numa estratégia que tenha em vista a integração de Portugal nas trocas 

comercias e movimentações de mercadorias para a Europa central (núcleo da economia europeia). 

As vantajosas condições naturais que Portugal apresenta no transporte marítimo têm sido 

corretamente aproveitadas pelo setor portuário para gerar um crescimento animador na 

movimentação de mercadorias. 

No entanto, convém não esquecer que as administrações portuárias são tão ou mais fundamentais 

que as próprias infraestruturas, sendo então aconselhável que as respetivas administrações 

considerem no seu desenvolvimento otimizações de baixo custo de investimento que afetem 

diretamente a competitividade de um porto, como por exemplo a melhoria das acessibilidades 

marítimas. 

Outro aspeto que é importante salientar é a fraca intermodalidade das infraestruturas portuárias 

(nomeadamente aos polos logísticos adjacentes) com a rede ferroviária nacional. Um cenário 

perfeitamente previsível devido às limitações das infraestruturas ferroviárias em Portugal. 

Por outro lado o setor rodoviário apresenta, na sua generalidade, boas ligações a infraestruturas 

portuárias e aeroportuárias ficando por explorar a vertente intermodal rodoferroviária e as 

dimensões/pesos máximos autorizados no tráfego rodoviário nacional e internacional, de modo a 

facilitar o transporte intermodal, considerando nomeadamente os novos contentores de 45 pés nas 

ligações internas e europeias às suas respetivas plataformas logísticas. A intermodalidade entre 

comboio e camião começa a ser largamente utilizada na Europa, existindo pelo menos duas 

soluções
3
. 

O fraco desenvolvimento da vertente intermodal e o forte desenvolvimento do modo rodoviário, veio 

desequilibrar o sistema de transportes em Portugal. Neste momento, o modo rodoviário apresenta-se 

como a solução mais competitiva para o transporte de mercadorias para o centro da Europa em 

comparação com outros modos de transporte. Este é um cenário indesejável devido à implementação 

de leis ambientais e laborais que restringem o tráfego rodoviário na Europa. 

Planear hoje um comboio para o centro da Europa (embora com vantagens), adivinha-se como uma 

tarefa complexa devido à diversidade técnica e legal. Nos postos fronteiriços Pirenaicos, terá que ser 

feito um processo de conversão da bitola Ibérica para a bitola europeia, perdendo competitividade 

devido ao tempo despendido no processo de conversão de bitola e ao sobrecusto associado à 

necessidade de movimentar cargas de uma composição ferroviária para outra. 

Posto este cenário e para efeitos do objetivo deste relatório, idealizou-se um contexto com as 

condições necessárias/pressupostos para a elaboração de um conceito logístico integrado. São 

esses pressupostos os seguintes: 

 A atração de operadores de forma a valorizar a fachada atlântica 

 A oferta externa de bens e serviços com a forte atratividade de Portugal 

 Parceria transatlântica para o comércio e investimento incentivando as trocas comerciais 

entre a América/países de Língua Portuguesa e União Europeia. 

Este contexto terá como premissas o desenvolvimento de plataformas logísticas com relevância 

estratégica para a competitividade logística, são elas: 

 A zona logística do porto de Leixões (neste caso em particular os dois polos logísticos) 

 A zona logística do porto de Aveiro (em conjunto com a plataforma intermodal de Cacia) 

                                                      
3
 Soluções intermodais rodoferroviárias praticadas na Europa: LOHR e ROLA, analisadas mais à 

frente neste relatório. 
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 A plataforma intermodal da Pampilhosa situada na interseção da linha do Norte com a linha 

da Beira Alta 

 A plataforma logística/intermodal do Poceirão (estrategicamente posicionada para absorver 

serviços de Setúbal e Sines) 

 As plataformas logísticas de Setúbal e Sines. 

Outra premissa importante será a concretização do corredor ferroviário (em falta) entre Évora e Caia, 

com condições integradas na rede RTE-T assente em bitola europeia ou pelo menos preparado para 

uma migração de bitola (Ibérica para Europeia). 

Esta premissa terá como fator relevante a interoperabilidade do material circulante a todos os países 

afetos à RTE-T. Só assim será possível fazer com que a rede possa ser competitiva e desta forma 

tornar os fluxos logísticos de exportação/importação de Portugal mais eficientes. 

Este trabalho tem como base uma reforma orientada para a maximização dos corredores ferroviários 

prioritários Europeus (RTE-T) visto que estas apresentam para já, uma ligação terrestre para o centro 

da Europa. 

Por último, a premissa mais controversa tem a ver com a migração da carga contentorizada do porto 

de Lisboa para o porto de Setúbal, que tem condições para duplicar a carga atualmente movimentada 

(com a otimização da infraestrutura atual), boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, 

possibilidade de crescimento sem restrições e boas acessibilidades marítimas. Um investimento 

reduzido pode aumentar entre 2 a 3 metros de calado para permitir a entrada de navios de maior 

dimensão e com maior capacidade de carga. 

Algo tão ambicioso nunca será concretizado a curto prazo. Lisboa é uma cidade de serviços, de 

cultura, de política e de turismo, um terminal de contentores na zona em questão não serve 

prepósitos competitivos, visto que a cidade já apresenta níveis de congestionamento rodoviários 

elevados e mesmo com a ferroviária instalada na proximidade do terminal, seria extremamente 

improvável que esta tivesse carácter competitivo tendo em conta que a linha do Norte é uma linha 

mista com um papel importante para o transporte de passageiros. 

Então, o benefício de migrar esta carga para Setúbal teria a ver com a reorganização da área 

portuária de Lisboa aproveitando as condições únicas do estuário do Tejo (principalmente da margem 

norte) com a beleza turística/cultural de Lisboa para se transformar o porto (margem norte) num ponto 

turístico de referência mundial. 

Dado que até à data, o porto de Setúbal opera a 20% da sua capacidade operacional, esta seria uma 

medida para explorar a máxima rendibilidade deste ao mesmo tempo que se explora a vertente mais 

competitiva de Lisboa: turismo e cultura. 

Tomando consciência do ruído que tal premissa possa trazer para debate, sugere-se que a transição 

seja feita por mútuo acordo e que até se possa considerar uma fusão entre as duas entidades. Por 

outro lado esta medida vê-se refém pelo contrato de concessão para a movimentação de mercadorias 

em Alcântara e Santa Apolónia. 
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Introdução 

Por decisão da CIP constitui-se o grupo de trabalho para estudar as infraestruturas portuárias e 

ferroviárias (Gestão de contentores). 

O objetivo base deste trabalho consiste em definir um conjunto prioritário de medidas 

técnico/operacionais que permitam potenciar a intermodalidade, sustentabilidade, a competitividade 

da economia nacional e do tecido empresarial. 

Após os primeiros passos e primeiras investigações, foi decidido que o relatório deveria de se intitular 

como “Logística em Portugal” uma vez que iriam ser estudados os fluxos logísticos nacionais e 

internacionais que concentram em Portugal e por conseguinte tirar partido da posição geostratégica 

do país de modo a que Portugal seja parte integrante destas rotas, oferecendo custos e opções 

competitivas, gerando riqueza e emprego. 

Os conceitos teóricos deste estudo são baseados no desenvolvimento da integração da RTE-T bem 

como a promoção da sua interoperabilidade em especial nas ligações internacionais, sendo estes 

fatores decisivos para a competitividade da economia portuguesa e do seu tecido empresarial. 

A rede principal ferroviária RTE-T encontra-se dividida em 9 corredores e o objetivo a longo prazo é 

esta assumir-se como um dos pilares principais do mercado único europeu e da integração europeia. 

A estratégia para o fomento industrial passa assim pela redução da desvantagem competitiva do 

nosso país em termos de custos de transporte, tendo como base um sistema que apresente uma 

quota modal equilibrada e orientada para baixas emissões de CO2 utilizando o mínimo de recursos 

energéticos ao país. 

Para além destes pontos é importante salientar que é necessário dotar a rede de transportes e 

infraestruturas com valências financeiramente sustentáveis para as empresas. 

Sendo assim, os pressupostos orientadores deste trabalho podem ser sintetizados da seguinte forma: 

 Ter em consideração os diferentes estudos a nível infraestrutural realizados nos últimos anos 

(“Portugal Logístico” e mais recentemente Grupo de trabalho IEVAS/PETI3+), por um 

conjunto de entidades privadas e públicas 

 Considerar apenas os investimentos necessários para a otimização das infraestruturas 

existentes em Portugal, evitando uma lógica de investimento que vise a criação de novas 

infraestruturas 

 Elaborar para as soluções intermodais apresentadas, análise de custo/benefício logístico para 

a indústria nacional. 
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1. Fluxos internacionais 

logísticos 

1.1. Caracterização das redes de transporte 

1.1.1. Caraterização da rede marítima 

O sistema portuário europeu é constituído por uma grande diversidade de portos e respetivos 

“hinterlands”
4
. Se consideramos apenas os principais portos por tipos de cargas movimentadas pode 

concluir-se que: 

• Em termos de movimentação de granéis sólidos destacam-se na Europa, em primeiro lugar 

Roterdão, seguido por Hamburgo, Antuérpia e Le Havre e no mediterrâneo Oriental, Taranto. Em 

Espanha destacam-se Gijon na costa Cantábrica e Tarragona na costa Mediterrânea. 

• Em termos de movimentação de granéis líquidos destacam-se na Roterdão, Bergen, 

Marselha e Le Havre e em Espanha Cartagena, Algeciras e Bilbau. 

• Em termos de movimentação de carga contentorizada destacam-se Roterdão, Hamburgo, 

Antuérpia, Bremerhaven e na Espanha Algeciras (Transhipment “puro”), Valência e Barcelona, todos 

na fachada Mediterrânea. 

 
Fig. 1.1.1 - Principais portos europeus e seus respetivos operadores 

                                                      
4
 Hinterland significando literalmente a terra por detrás, são as áreas de ação económicas dos portos 

para a movimentação de cargas. 
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Nenhum porto de Portugal surge representado na primeira liga dos portos europeus, em qualquer dos 

tipos de carga referenciados. 

As principais infraestruturas portuárias em Portugal, num contexto de movimentação de mercadorias 

serão principalmente, os portos de Sines, Setúbal, Lisboa, Aveiro e Leixões. Estes portos têm um 

papel significativo na movimentação de mercadorias em Portugal cada um com a sua especialização 

servindo diferentes prepósitos no contexto logístico. 

De referenciar outros dois portos portugueses com posições estratégicas para servirem regiões alvo, 

são eles o porto da Figueira da Foz e o porto de Viana do Castelo. O porto da Figueira da Foz 

destaca-se por servir uma zona particularmente industrializada impulsionada por essa indústria 

adjacente e por alguns serviços prestados à região centro. 

Esta participação na zona centro, ainda que de uma forma pouco acentuada, poderá representar um 

papel importante no futuro com um eventual aumento de movimentação de mercadoria para 

responder às necessidades indústrias da zona centro
5
. 

O porto de Viana do Castelo foi num passado recente fustigado por greves tendo como consequência 

a perda da quota no mercado portuário, no entanto, este porto poderá vir a desempenhar um papel 

importante no sistema de transportes português. 

O porto de Viana do Castelo é um porto abrangido pela administração do porto de Leixões que 

estabeleceu o compromisso para revitalizar o porto reposicionando-o num patamar relevante para a 

competitividade logística do país. 

 

No entanto, Sines será efetivamente, e em termos de localização geográfica, o primeiro porto 

Atlântico de águas profundas com o qual poderão ter contacto as embarcações “post-panamax”, na 

sua rota Oriente (China, Coreia, Japão, Taiwan, Singapura) até à Europa. 

Todavia, essa variável por si só não determina que Sines seja suscitável de captar esse tráfego. 

Da costa Atlântica de Portugal até ao norte da Europa, passando pela Península Ibérica e França, há 

diversos portos de águas profundas aptos à receção destes navios. 

Um potencial realista a curto e médio prazo para um porto como o de Sines deverá ter em atenção 

que na própria península Ibérica existem outros três portos de águas profundas (Algeciras, Valência e 

Barcelona), que se apresentam como competidores diretos. Por essa razão é necessário pensar no 

porto de Sines como porta do sudoeste peninsular mesmo antes de se o considerar com uma 

vocação transnacional. 

                                                      
5
 Porto da Figueira da Foz com “hinterland” natural com distribuição para: Leiria, Marinha Grande e 

Coimbra. 
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Fig. 1.2 - Principais portos portugueses e seus "hinterlands" 

A comunidade de Madrid apresenta-se como mercado alvo da área de influência dos principais portos 

portugueses e sendo assim, nas ligações ferroviárias a Espanha, deve ser considerada uma 

modernização faseada da bitola ibérica para a europeia. Esta modernização visa a assegurar a 

movimentação transnacional de mercadorias por via terrestre. 

 

Tipos de navio 

Os navios que percorrem os fluxos logísticos internacionais podem ficar caraterizados da seguinte 

forma: 

 Petroleiros: os navios petroleiros representam o maior segmento do mercado e podem 

transportar produtos brancos que são produtos refinados tais como a gasolina e gasóleo, que 

requerem revestimento adequado dos tanques para evitar contaminação. O outro tipo de 

produtos que podem transportar são os chamados produtos pretos que são produtos 

relativamente viscosos que requerem aquecimento dos tanques. 

 

 Graneleiros: até à década de 1950 o transporte de granéis sólidos, normalmente minérios e 

cimento, era efetuado em navios de carga geral, em condições claramente deficientes do 

ponto de vista da estabilidade. Existe um tipo especial de graneleiros que são desenhados 

para transportar granéis sólidos e contentores, tipicamente utilizados em viagens cíclicas. 

 

 Roll-On / Roll-Off (Ro-Ro): com o desenvolvimento dos primeiros navios porta-contentores 

despertou-se o interesse na procura de soluções alternativas para a movimentação de cargas 

unitizadas, surgindo assim este tipo de navios destinado ao transporte de contentores em 

atrelados e outros veículos sobre rodas. O termo Ro-Ro é utilizado para descrever os 

seguintes subtipos de navios: 

o “Car carriers” que são especializados no transporte de automóveis em viagens longas 

o “Trailer carriers” que são especializados no transporte de atrelados, permitindo 

operações de carga e descarga muito rápidas utilizando tratores especiais 

o “Warehouse carriers” são navios capazes de acomodar todo o tipo de carga que 

possa ser movimentada por equipamento de manipulação de carga (empilhadores) 

ou com rodado próprio 



Confederação Empresarial de Portugal 8 

Existem também navios híbridos que combinam algumas das características de navios Ro-Ro 

com outros tipos de navios. Um exemplo relativamente comum é a combinação Ro-Ro com 

contentores. 

 

 Porta-contentores: A capacidade dos navios porta-contentores é medida em TEU’s “twenty 

foot equivalent units” já que são esses os contentores mais comuns. O padrão é de 8’ de 

largura por 8.5’ de altura. Os porta-contentores são utilizados em serviços de linha 

combinando o transporte transoceânico em navios de grandes dimensões com a distribuição 

em navios de proporções mais reduzidas que servem para alimentar a cadeia logística. Estes 

navios são normalmente designados como “feeders”. Frequentemente os navios “feeders” 

são auto descarregadores que têm como equipamento gruas para poder servir os portos 

menos desenvolvidos. 

 

 Carga geral: os navios de carga geral são utilizados quase exclusivamente em funções 

designadas como “tramp”. Este termo, que literalmente significa vagabundo, carateriza um 

serviço em que o navio é oferecido para transportar qualquer tipo de carga em qualquer parte 

do mundo, este tipo de navio distingue se pela sua flexibilidade. 

Estes navios são particularmente bem adaptados ao transporte de cargas unitizadas como 

contentores, paletes, pasta de papel e produtos siderúrgicos. Existe um grande número de 

navios deste tipo no mercado costeiro europeu. Tipicamente têm um ou dois porões 

totalmente abertos, servidos por escotilhas com sistema de abertura rápida. 

São também incluídos na categoria de carga geral alguns tipos de navio com aptidão 

específica para determinadas cargas, tais como: 

o Transporte de cargas com peso excessivo para navios convencionais 

o Transporte de gado 

o Transporte de toros de madeira 

o Transporte de carga refrigerada 

 

 Transporte de gás liquefeito: estes navios transportam gases de petróleo liquefeito ou gás 

natural liquefeito e vários outros gases químicos como amónia, propileno e etileno. 

 

 Químicos: este tipo de navios transporta produtos nocivos para o meio ambiente e por essa 

razão são legislados e divididos em três categorias, em função do perigo que representam 

para o meio ambiente, estipulando critérios de arranjo e proteção dos tanques para os 

correspondentes tipos de navios. O revestimento destes navios é totalmente em aço 

inoxidável e tipicamente estes navios podem transportar um elevado número de cargas 

diferentes. 

 

Tipos de carga 

Como mencionado nos parágrafos anteriores, as atividades de transporte marítimo desagregam-se 

em quatro segmentos distintos: 

 Transporte de granéis sólidos (cereais, soja e outros produtos petrolíferos) 

 Produtos químicos e gás natural liquefeito 

 Carga geral 

 Transporte de carga contentorizada 

Os maiores crescimentos têm-se verificado no transporte marítimo de contentores e no transporte de 

gás natural liquefeito. 
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Existem três evoluções que devem ser destacadas: 

 O comércio mundial tem vindo a crescer mais depressa do que a produção mundial, 

traduzindo a crescente globalização de operações 

 Nos comércios internacionais destacam-se atualmente as trocas intraeuropeias, intra-

asiáticas, intra-norte americano e as trocas intercontinentais entre a Ásia/América do Norte e 

a Ásia/Europa 

 O transporte marítimo de contentores tem vindo a crescer mais depressa do que o comércio 

mundial, devido ao peso crescente do comércio da Ásia com os Estados Unidos da 

América/Europa. 

 

Principais portos
6
 

Os portos mais movimentados do Mundo situam-se na China, são eles: 

1. Shanghai – China 

2. Singapura – Singapura 

3. Shenzhen – China 

4. Hong Kong – China 

5. Busan – Coreia do Sul 

6. Ningbo – China 

7. Qingdao – China 

8. Guangzhou – China 

9. Dubai – Emirados Árabes Unidos 

10. Tianjin – China 

 
Fig. 1.3 - Portos mais movimentados do Mundo 

De destacar que entre os 20 portos mais movimentos encontramos os portos da Antuérpia (Bélgica), 

Roterdão (Holanda), Hamburgo (Alemanha) e dos portos localizados nos Estados Unidos da América 

temos apenas o de Los Angeles e de Long Beach. Nesta amostra o panorama é largamente 

dominado por portos do continente asiático. 

  

                                                      
6
 Fonte: “Containerisation: One hundred ports – The world’s busiest container terminals” 
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Principais rotas 

Potencialmente existem um número infinito de rotas marítimas que podem ser usadas para o 

comércio marítimo, mas, os eixos principais ligam a América do Norte à Europa e Ásia através do 

canal do Suez, canal de Mallaca e o canal do Panamá. 

 
Fig. 1.4 - Principais rotas marítimas mundiais 

As principais rotas são aquelas que suportam os fluxos que servem os mercados mais importantes e 

as rotas secundárias são aquelas que suportam fluxos que ligam mercados secundários. 

Algumas localizações têm um papel importante na rede marítima global, isto porque, são designadas 

como passagens estratégicas e são classificadas em duas categorias destintas: 

1. Passagens primárias: são as passagens mais importantes porque sem elas iriam existir 

limitações na eficiência de custos no transporte marítimo que comprometeriam as trocas 

comerciais. Trata-se de passagens como o canal do Panamá ou como canal do Suez  

2. Passagens secundárias: estas passagens servem sobretudo rotas que tem alternativas mas 

envolveriam um desvio considerável para o fazer, essas passagens são o estreito de 

Magalhães e o estreito de Dover. 

 

1.1.2. Tendências e projetos do sector marítimo 

Uma das principais tendências do sector portuário tem a ver com o aumento da dimensão dos navios, 

que contribuiu para a redução do custo unitário mas veio trazer maiores exigências infraestruturais 

nos portos, nomeadamente ao nível da profundidade das barras e canais navegáveis. 

Além dessa, são de registar as seguintes grandes tendências no setor marítimo:  

1. A contentorização da carga, que levou a uma enorme redução do tempo de movimentação e 

respetivo custo unitário 

2. A introdução de sistemas de manipulação rápida de granéis, que permitiu reduções 

significativas de custos viabilizando o transporte marítimo em percursos mais longos 

3. A redução dos consumos de combustível, que aumentou a competitividade do transporte 

marítimo 

4. A restruturação empresarial caraterizada pelo aumento da concentração e a integração 

vertical (incluindo a operação portuária e o transporte terrestre), que veio alterar 

significativamente a relação de forças nas relações económicas entre vários agentes do 

sector marítimo portuário. 
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Transporte de contentores 

O transporte marítimo de contentores tem vindo a concentrar-se num número cada vez mais reduzido 

de operadores, de que sobressaem os europeus e asiáticos, sendo de realçar a fraca presença de 

operadores dos Estados Unidos da América. 

Hoje, os maiores armadores ainda são europeus, graças nomeadamente a um acelerado movimento 

de fusões e aquisições. 

No transporte marítimo de longa distância de contentores destaca-se a importância dos tráfegos entre 

Ásia, os Estados Unidos da América e Europa, bem como o profundo desequilíbrio que os 

caracteriza: o tráfego é muito maior com origem na Ásia do que nas outras duas regiões. A 

construção de redes com uma abrangência global tem sido feita de acordo com diversos padrões – 

serviços à roda do globo, serviços pendulares, serviços triangulares, serviços de correia de 

transmissão e serviços borboleta. 

 Os serviços à volta do mundo, que passam pelo canal do Panamá, foram iniciados na década 

de 1980 pelo armador de “Taiwan Evergreen” mas têm perdido importância pelas limitações 

atuais do canal na passagem de navios para contentores de maior porte 

 Os serviços pendulares mais comuns que servem a Europa Ocidental (fachadas Atlântica e 

Mediterrânica), a América do Norte (fachadas do Atlântico e do Pacífico) e o Extremo Oriente. 

Cada um inclui a paragem em vários portos em que os contentores são objeto de 

“transhipment”
7
 para “hubs off shore”

8
 ou para o “hinterland”, dependendo da função de cada 

um desses portos. Em serviços pendulares podem ser utilizados os maiores navios, já que 

esta “arquitetura de rede” não obriga à passagem pelo Canal do Panamá, mas sim à do 

Canal do Suez em que podem passar navios com capacidades até 21 mil TEU’s. 

Esta característica estrutural tem a maior importância para os grandes operadores mundiais deste 

tipo de transporte, já que transportar centenas de milhares de contentores em vazio no regresso à 

Ásia é um fator limitativo de rendibilidade das operações, obrigando a um esforço redobrado de 

contenção de custos. 

Um sistema com mais “loops” e navios mais pequenos envolvem menos risco e pode eventualmente 

acabar por ser uma opção mais barata do que utilizar navios de grande porte em rotas com poucas 

escalas. 

A competição extrema na componente oceânica do transporte global levou os armadores a prestarem 

cada vez maior atenção à movimentação portuária e à gestão do serviço de “hinterland” por forma 

aproximarem-se o mais possível do destino final dos contentores, oferecendo direta ou indiretamente 

aos clientes um serviço logístico integrado. Em relação ao primeiro existem três abordagens distintas: 

1. Alguns armadores optaram por prestar serviços porta a porta, oferecendo soluções logísticas 

integradas, gerindo terminais de contentores e organizando, em parceria, serviços no 

“hinterland” por via ferroviária 

2. Outros armadores concentraram-se na sua componente tradicional, marítima, procurando 

assegurar uma coordenação com transportadores independentes, atuando no “hinterland” 

dos principais portos de escala e com prestadores de serviços logísticos 

3. Um terceiro grupo combina uma estratégia de investimento seletivo em atividades de suporte 

vitais. 

A necessidade de reduzir o impacto destes desequilíbrios nas trocas tem levado os armadores: 

 A ampliar o numero de produtos que são transportáveis em contentor, por forma a 

aproveitar exportações de produtos primários ou intermédios com origem na Europa e/ou 

nos Estados Unidos da América 

                                                      
7
 Transporte marítimo de curta distância 

8
 Terminais instalados sob plataformas flutuantes 
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 A procurar novos parceiros comerciais situados entre a Ásia Pacifico e a Europa dos 

quais o mais significativo será a Índia 

 A configurar as redes globais dos operadores por forma a minimizar a parte das rotas 

com transporte em vazio de contentores por parte dos maiores navios desses operadores 

Os armadores têm vindo a utilizar nas suas redes navios cada vez maiores para obter economias de 

escala, nomeadamente nas rotas com a maior densidade de comércio e tráfego, mas esta solução 

não é simples. Com efeito a exploração destas economias só se verifica quando a utilização da 

capacidade é máxima. Ora nem sempre os grandes navios conseguem “encher”, o que leva os 

armadores a procurarem “encher” os navios com carga adicional mesmo que para tal tenham de 

praticar fretes mais baixos, o que acaba por se traduzir em ganhos líquidos inferiores aos que se 

pretendia. Para encher os navios vocacionados para circulação nas rotas de maior tráfego acaba por 

ser necessário incluir contentores com destinos finais afastados da rota principal que se traduz em 

maiores tempos de trânsito entre origem e destino. 

Em síntese pode afirmar-se que enquanto alguns operadores optaram pela constituição de redes que 

asseguram uma verdadeira cobertura global, outros estão mais focados na circulação no extremo 

oriente, América do Norte e Europa procurando com a integração em alianças diferenciar os serviços 

face aos rivais de maior porte. 

 

Alianças marítimas 

Os principais fluxos marítimos concentram-se essencialmente entre a Ásia e a América do Norte e 

entre a Ásia e a Europa e como as distâncias a vencer são maiores devido ao aumento de 

capacidade (máximo de 18000 TEUS’s) muitos armadores viram-se obrigados a criar alianças entre si 

numa tentativa de abrangerem a maior fatia do mercado possível. 

Foram criadas recentemente duas alianças marítimas, uma delas é a “2M container shipping alliance” 

celebrada entre a “Maersk Line” e a “Mediterranean Shipping Co. (MSC)”, a outra é a “O3 container 

shipping alliance” celebrada com a “CMA CGM”, “China Shipping Container Lines Co.” e com a 

“United Arab Shipping Co.”. 

Estima-se que a frota da aliança “O3 container shipping aliance” é constituída por 150 navios e que 

irá dar cobertura às rotas orientais com a Europa e Estados Unidos da América. É do conhecimento 

geral do sector marítimo-portuário que, 7 dos 10 portos
9
 mais movimentados no mundo estão 

instalados na China mas, apesar disso a quota de navios chineses é apenas um terço da quota 

mundial, por essa razão, as alianças da “China Shipping Container Lines Co.” com outros operadores 

do ramo, é vista como um efeito positivo para a expansão do mercado chinês através da partilha de 

navios entre os operadores envolvidos nas alianças. 

Anteriormente a “CMA CGM “propôs uma parceria com a “Maersk Line” e a com a “Mediterranean 

Shipping Co.” para a criação da aliança da “P3 Network”, mas este cenário falhou, no entanto a 

“Maersk Line” e a “Mediterranean Shipping Co” aliaram-se criando a “2M container shipping aliance” 

celebrando um contrato de 10 anos para a troca de navios entre estas duas operadoras. Esta aliança 

comporta uma frota de sensivelmente 185 navios com uma capacidade de 2.1 milhões de TEU’s. 

Definitivamente que estamos a entrar numa nova era de alianças estratégicas para o tráfego de carga 

contentorizada com alguns dos grandes operadores a juntarem-se para responder às exigências do 

mercado Mundial aumentando a sua quota de mercado. 

Até agora, com a formação destas alianças, ficam assegurados mais de 90% da quota total de 

mercado. As outras duas alianças são a “G6” que tem como operadores a “American President 

Lines”, “Hapag Lloyd”, “Hyundai Merchant Marine”, “Mitsui”, “Nippon” e “OOCL” a outra é a “CKYHE” 

que tem como operadores a “COSCO”, “K-line”, “Yang Ming Line”, “HANJIN” e a “Evergreen”. 

                                                      
9
 Fonte: Containerisation: One hundred ports – The World’s busiest container terminals 
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Cada aliança domina uma área específica do mercado mundial. 

Como consequência da formação destas alianças, a procura de navios de grande porte está a entrar 

numa nova era. 

As alianças estratégicas e o uso de navios de grande porte mostram-se como fatores importantes 

para a otimização de alocação de recursos, redução de custos operacionais, expansão e cobertura 

de serviços. No que diz respeito ao tamanho dos navios a aliança “O3” apresenta-se com a vantagem 

de possuir na sua frota 20 navios com capacidade entre os 16,000 e os 19,000 TEUS’s. 

A formação das alianças marítimas é vista como a solução para tirar partido destes navios e dar 

resposta à indústria mundial. 

É difícil prever as consequências a longo prazo destas alianças mas o que é certo, é que, está a 

chegar uma nova era em que a criação de alianças é essencial para a sobrevivência e rendibilidade 

dos maiores operadores mundiais. 

 

Alargamento do Canal do Panamá 

Atualmente o canal do Panamá é utilizado por rotas que ligam a Ásia Pacifico à costa Leste dos 

Estados Unidos da América, a Ásia à costa atlântica da América Latina e em menor escala a Ásia 

Pacifico à Europa do Norte. 

Com a quase duplicação da capacidade do Canal do Panamá, em consequência da construção de 

um novo sistema de atravessamento para navios “post-Panamax” vai ser possível aumentar a 

movimentação em cada uma destas rotas, quer no sentido Ásia/Américas e Asia/Europa, quer 

América Latina/Ásia para matérias-primas de maior porte, que partindo da Ásia cheguem à Europa 

por duas vias: 

 Uma, já tradicional, pelo canal do Suez que privilegia os portos do Mediterrâneo nas funções 

de ligação a um vasto “hinterland” europeu e de transbordo de carga. 

 Outra através do Atlântico que privilegia os portos da área operacional do delta do Reno e 

Alemanha do Norte, mas também pode abrir oportunidades a portos localizados na fachada 

atlântica e próximos da entrada para o Mediterrâneo. 

 

1.1.3. Caracterização da rede ferroviária 

Principais corredores ferroviários europeus 

A construção de uma rede ferroviária de alta velocidade na Europa, nas décadas de 1980 e 1990, 

teve como um dos seus objetivos retirar tráfego do espaço aéreo europeu e dos grandes aeroportos e 

transferi-lo para o modo ferroviário, permitindo a esses grandes aeroportos, sem necessidade de 

expansão imediata, reforçarem o trafego intercontinental que por eles passava. 

A rede ferroviária europeia tem vindo a ser impulsionada pela constituição da Rede Transeuropeia de 

Transportes (RTE-T) que, desde da década de 1990 implementa projetos visando a melhoria de 

acessos nos diversos modos de transporte. 

As melhorias focam-se sobretudo na eliminação de constrangimentos, construção de ligações em 

falta e a promoção da interoperabilidade e intermodalidade. 

Estão atualmente identificados 9 corredores como prioritários e desses, o corredor Atlântico, 

intersecta a Península Ibérica ligando os principais portos portugueses à Europa. Os principais 

corredores são: 

Báltico - Adriático: liga o mar Báltico ao mar Adriático intersetando regiões industrializadas 

como as regiões Sul da Polónia, Viena, Bratislava até ao Norte de Itália. 
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 Mar do Norte - Báltico: este corredor liga os principais portos do mar Báltico a países como 

Polónia, Alemanha, Holanda e Bélgica. 

 

 Mediterrâneo: liga a Península Ibérica à Hungria e Ucrânia pela costa Mediterrânea 

Francesa e Italiana. 

 

 Oriente - Mediterrâneo: este corredor serve de interface aos portos do Mar do Norte, Báltico 

e Mediterrâneo, liga a Grécia à Alemanha e à República Checa. 

 

 Escandinavo - Mediterrâneo: este é o eixo que permite ligação entre o norte e o sul da 

Europa, intersetando grandes centros urbanos e industriais na Alemanha, Áustria e Itália. 

Para além disso serve de ligação dos portos escandinavos à Europa central. 

 

 Reno - Alpes: este corredor é um dos mais movimentos na Europa e liga os dois grandes 

portos europeus (Antuérpia e Roterdão) a regiões mais próximas do Mediterrâneo 

intersetando no seu caminho a região Alpina na Europa central. 

 

 Atlântico: é o corredor que intersecta Portugal, ligando os principais portos portugueses à 

Europa central, serve de porta Atlântica para a Europa e a sua rede estende-se por Portugal, 

Espanha, França e por fim Alemanha. 

 

 Mar do Norte - Mediterrâneo: esta ligação ferroviária conecta o Reino Unido e República da 

Irlanda à costa mediterrânea europeia passando por Bélgica e França. Esta ligação é 

fundamental para as ilhas britânicas e a República da Irlanda oferecendo serviços logísticos, 

sobretudo, entre o Mar do Norte e o porto de Marselha. 

 

 Reno - Danúbio: liga as regiões da europa central pela Alemanha, Viena, Bratislava até ao 

mar Negro passado por de Munique e Praga. 

 
Fig. 1.5 - Corredores ferroviários da RTE-T 
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Rede ferroviária portuguesa 

Portugal não tem um Plano Ferroviário desde 1927, e as perspetivas de vir a adotar um são, por ora 

remotas. A realidade nacional no setor ferroviário é que, de todas as cargas terrestres de carácter 

internacional, destinadas ou oriundas de Portugal, cerca de 70%
10

, corresponde a movimentos 

intrapeninsulares. E destes 70%, apenas 3 a 4% é assegurado por transporte ferroviário, e não há 

aqui qualquer quebra de padrão na via de ambos os lados da fronteira. 

Infelizmente a rede ferroviária portuguesa carece de competitividade, sobretudo porque a linha 

oferece zero “redundâncias” e porque simplesmente abandonou-se a infraestrutura. 

A opção ferroviária foi tornada inflexível nos últimos anos, com muito poucas alternativas em termos 

de capacidade, pontos de acesso e escassa aptidão à intermodalidade. 

Outra das razões do desuso deste modo de transporte é a sua legislação arcaica que obrigam, entre 

outras coisas, à imobilização para troca de máquina e tripulação nos postos fronteiriços. 

O mercado único Europeu ferroviário ainda não é uma realidade e em Portugal a tutela das 

infraestruturas e serviços reparte-se pela REFER e CP Carga, impossibilitando assim alternativas que 

possam fomentar o uso da rede ferroviária. 

 
Fig. 1.6 - Rede ferroviária portuguesa 

                                                      
10

 Fonte: Workshop CCP: "Portugal: conectividade internacional, competitividade urbana e novas 
funções na globalização" 
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Apresentando-se estas dificuldades reais, é difícil conceber uma ou mais linhas internacionais de 

Portugal para a Europa além-Pirenéus em bitola Europeia, que não sejam resultado de um processo 

de migração, onde o planeamento será inevitavelmente em colaboração com Espanha. 

Entretanto, Portugal terá toda a vantagem de, à medida que for reabilitando e renovando a 

infraestrutura de via, aplicar sempre travessas de fixação dupla, como regra. Tal prática prepararia a 

migração da bitola Ibérica para a bitola europeia. 

Até que a migração ocorra, os pontos fronteiriços nos Pirenéus, continuaram a processar vagões 

agrupados em composições inteiras, às quais são mudados os eixos. O processo demora duas a três 

horas, desperdício que é penalizador para o tempo de transporte. 

O problema de pouco uso do transporte ferroviário nas relações internacionais não tem a ver apenas 

com a questão da diferença em bitolas (1668 mm na Península Ibérica e 1435 mm na Europa além 

Pirenéus), mas antes com a falta de flexibilidade deste, onde há muito se abandonou o conceito de 

rede, e tudo se resume à concentração de tráfegos na linha do Norte (ligação Lisboa – Porto) que é 

praticamente o único trajeto a partir do qual é possível alcançar a linha da Beira Alta para depois se 

aceder à rede de espanhola, e a partir da última, à Europa além Pirenéus. 

A rede ferroviária tem sido, nos últimos anos afetada com inúmeros encerramentos e cortes de linha 

que fizeram com que se perdesse o “efeito de rede” do nosso sistema ferroviário. 

Portanto, aquilo que acontece presentemente é que há uma quase “não-rede” ferroviária de linhas 

desarticuladas, e com uma muito baixa conectividade entre si. 

 

Especificações técnicas 

As entidades europeias focam os seus esforços exatamente numa harmonização das características 

técnicas da rede ferroviária. Neste momento a rede é muito diversificada existindo zonas que adotam 

diferentes voltagens nos seus corredores e no caso bem conhecido de Portugal e Espanha, partilha-

se uma bitola diferente à norma europeia, para além disso, os sistemas de sinalização e comunicação 

não são uniformes nos diferentes países. 

Em Portugal, a rede possui um total de 2.794 km dos quais 76%
11

 são em via única e os restantes em 

via dupla e 58% da sua totalidade está eletrificada a 25kV. 

A rede possui limitações no que diz respeito a capacidade de carga, tração, desvios, pendentes, 

segurança e sistema de comunicações sendo que, estes constrangimentos contribuem para o 

abandono da vertente ferroviária como alternativa de transporte em Portugal. 

De forma a existir um serviço ferroviário competitivo em Portugal seria necessário minimizar, ou até 

mesmo eliminar, a troca de composições ferroviárias com tração elétrica para tração a diesel e 

permitir que a rede na sua generalidade aceitasse composições ferroviárias com comprimentos até 

750 metros, com desvios e pendentes adequados. 

Outra problemática com a rede ferroviária prende-se com a carga máxima suportada e a degradação 

em algumas secções da rede, que fazem com que os operadores evitem o tráfego nestas zonas. Os 

utilizadores destas vias mais degradadas vêem-se obrigados a afrouxamentos, aumentando 

drasticamente o tempo de transporte. 

 

 

                                                      
11

 Fonte: REFER 
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Tendências e projetos do sector ferroviário 

As tendências do sector ferroviário, no que diz respeito à rede europeia, prendem-se sobretudo à 

harmonização técnica das suas características de forma a permitir a fluidez de mercadorias no 

espaço único Europeu. 

O compromisso europeu é o de facilitar as operações fronteiriças e também a introdução de 

operadores competitivos que possam explorar estes corredores aplicando uma política que garanta a 

livre prestação de serviços. 

A identificação dos nove corredores prioritários para a Rede Transeuropeia de Transportes serve a 

prossecução destes esforços. Todos os projetos planeados nestes corredores visão a integração das 

premissas mencionadas acima. 

 

Tipos de carga 

O transporte de mercadorias por ferrovia divide-se em transporte de granéis e de carga 

contentorizada. 

O transporte de granéis representa a fatia maioritária do transporte de mercadorias ferroviárias sendo 

que, este tipo de mercadorias pode estar no estado líquido ou solido e é normalmente despejado para 

dentro de vagões em grandes quantidades e neles podem ser transportados químicos, gases 

comprimidos, minerais, cereais e produtos siderúrgicos. 

No entanto, a movimentação de carga contentorizada, serve para transportar os contentores padrão 

utilizados no transporte marítimo. 

Nesta vertente, destaca-se um método que acopla dois contentores na vertical que é bastante 

utilizado nos Estados Unidos da América, o “piggyback”. Este tipo de transporte só é possível através 

do uso de composições ferroviárias a diesel cujas infraestruturas não apresentam uma altura limite 

para o transporte de mercadorias, ao contrário do que se verifica na Europa onde existe limite para 

altura devido às estruturas elétricas instaladas na extensão da linha ferroviária. 

 

1.1.4. Caraterização da rede rodoviária 

O transporte rodoviário na Europa irá estar seriamente restringido com novas políticas ambientais e 

operacionais, isto porque, existe um compromisso europeu em baixar a sua pegada ecológica e 

naturalmente nesta conjetura o sector rodoviário irá ser o alvo de reformas. 

A nível operacional serão repensadas as políticas laborais dos camionistas salvaguardando-os das 

longas horas de viagem e das condições de descanso inadequadas a que ficavam sujeitos no 

passado. 

Dado este cenário, e mesmo considerando que a maioria dos países europeus apresenta vias 

rodoviárias satisfatórias, nomeadamente Alemanha, serão implementadas políticas que privilegiam 

outros modos de transporte ou soluções intermodais em detrimento dos fatores ambientais e 

operacionais mencionados. 

 

Rede rodoviária portuguesa 

Portugal ao longo dos últimos 25 anos apenas soube dotar-se de boas infraestruturas rodoviárias 

mas esquecendo parcialmente os outros sistemas de transporte (especialmente o modo ferroviário). 

De 1990 a 2008, a rede de autoestradas aumentou consideravelmente, de 316 km para 2,623 km, 

enquanto o sistema ferroviário reduziu-se de 3,664 km para 2,842 km no mesmo período. 
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O setor rodoviário de mercadorias tem defendido a muito polémica introdução de “mega-trucks”, 

como medida suscitável de aumentar a escala de operação em longas distâncias. Estes veículos 

apresentam um peso total de 60 toneladas, e um comprimento de 26 metros, contra as 44 toneladas 

e os 16,5 metros dos atuais. A actual configuração permite transporte de cargas contentorizadas em 

contentores de 40 pés. 

A rede rodoviária Portuguesa, na sua generalidade, não estará preparada para receber este tipo de 

veículos. Os pavimentos e os raios de curvatura das vias de comunicação teriam de ser 

redimensionadas. 

Mas poderá e deverá receber veículos com 44 toneladas de peso bruto (carga geral), ao contrário das 

atuais 40 toneladas, à semelhança do autorizado em França, Bélgica, Reino Unido, Itália, 

Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Noruega, República Checa, Suécia e Finlândia. Refira-se que 

alguns destes países já hoje autorizam cargas de 44t a 60 toneladas de peso bruto. O aumento da 

carga útil dos veículos de transporte, assim como a redução de viagens de retorno vazio dos veículos 

por uma cooperação mais horizontal entre os prestadores de serviços de logística, conduziria ao 

decréscimo do número de viagens necessárias para movimentação de um mesmo volume de 

produtos, à diminuição do congestionamento de tráfego rodoviário nalgumas vias de circulação, à 

redução das emissões de CO2 por tonelada transportada, a vantagens competitivas das empresas 

nacionais, com reflexo na economia nacional, e uma maior rentabilidade das infra-estruturas 

rodoviárias 

Dentro das soluções que poderiam ser adotadas para resolver este problema, encontra-se uma muito 

difundida pela Europa Central, que consiste no transporte integral de camiões em vagões de 

caminho-de-ferro. Trata-se da aplicação prática de retirada de camiões à estrada, sem que lhes seja 

retirada a carga. 

Efetuam-se composições com vários vagões transportando atrelados ou camiões completos, onde se 

inclui, igualmente, uma ou várias carruagens de passageiros contendo beliches e zona de refeições 

para os camionistas. 

 

Tendências e projetos do sector rodoviário 

Alguns estados membros da União Europeia tornaram pública a sua intenção de lançar “Eco-Taxas” 

aos veículos pesados de mercadorias (44 toneladas), circulando pelas suas estradas. Esta taxa 

poderá ser majorada até cinco vezes mais, em determinados trajetos específicos, muito 

congestionados e/ou montanha, tal como é o caso da zona dos Pirenéus. Estas “Eco-Taxas” também 

conhecidas como “Eurovinhetas”, são defendidas pelos estados membros que preconizam a sua 

introdução, não apenas como uma medida de compensação dos custos dos transportes rodoviários 

externos, mas igualmente como medida de financiamento ao transporte intermodal, em privilégio dos 

modos ferroviário, marítimo de curta distância e transporte fluvial. 

A Alemanha, por exemplo, já introduziu uma espécie de “Eurovinhetas” ainda que restrita às suas 

autoestradas, outrora gratuitas, conhecida como “LKW-MAUT”. 

Recentemente foi aplicada por França e Bélgica a proibição dos motoristas de transporte 

internacional efetuarem o descanso semanal de 45 horas a bordo dos seus veículos e a Alemanha 

exige a aplicação do salário mínimo alemão por hora a empresas de transporte rodoviário não 

domiciliadas na Alemanha.  
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1.2. Interligação entre as principais rotas/corredores 

logísticos 

1.2.1. Interligações na Europa 

Com a definição da Rede Transeuropeia de Transportes a União Europeia estabeleceu as bases para 

construir um sistema de transporte que possa corresponder às exigências em termos de 

sustentabilidade, crescimento, e fortalecimento da competitividade europeia. 

A criação desta rede visa a eliminação de constrangimentos transfronteiriços facilitando a 

movimentação de carga e criando condições de uso competitivas para os seus operadores. 

Esta rede é baseada numa serie de corredores estratégicos para todos os sistemas de transporte e 

que serão a espinha dorsal de uma rede de transportes viável e eficiente. Os planos de trabalho para 

estes corredores têm como premissa um sistema integrado em formato intermodal e ligará centros 

urbanos, portos, aeroportos e outros terminais através da ferrovia, rodovia e rotas marítimas. 

 

A rede foi baseada em três premissas: 

1. Potenciar as ligações fronteiriças eliminando todo o tipo de constrangimentos 

2. Integração e intermodalidade dos diferentes meios de transporte 

3. Promover a interoperabilidade técnica 

Para além destas medidas, existe também o projeto “Autoestradas do Mar” que é um projeto incluído 

na Rede Transeuropeia de Transportes para o desenvolvimento dos portos e dos fluxos marítimo-

portuárias da Europa através do desenvolvimento das operações marítimas. 

Os três principais objetivos deste programa são: 

1. A integração do transporte marítimo na cadeia de abastecimento mundial 

2. Proteção do meio ambiente através da redução de emissões 

3. Melhoria das operações de segurança e controlo de tráfego 

 

1.2.2. Rede Transeuropeia de Transportes em Portugal 

Portugal entra no programa da RTE-T, com o projeto do corredor Atlântico onde os portos 

portugueses e os corredores ferroviários entre Sines/Setúbal/Lisboa/Aveiro/Leixões desempenham 

um papel fundamental para o seu desenvolvimento. 

O corredor Atlântico tem ligações a outros corredores europeus através das ligações urbanas de 

Mannheim na Alemanha e a Strasbourg na França que liga o corredor Reno – Alpino. O corredor do 

Mar do Norte - Mediterrâneo intersecta o corredor Atlântico na secção que liga Strasbourg a Metz 

sendo que, este corredor segue em paralelo com o corredor Mediterrâneo em Espanha nas rotas de 

Algeciras para Madrid. 
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Fig. 1.7 - Mapa do corredor ferroviário Atlântico (amarelo) 

Algumas das dificuldades que se pretendem ultrapassar com este programa dizem respeito às 

características técnicas da rede ferroviária, aqui o objetivo será harmonizar a rede com a introdução 

da bitola Europeia, eletrificação a 25kV e desvios para composições ferroviárias de 750 metros de 

comprimento. 

Seis objetivos foram identificados para este corredor: 

1. Melhoria nas ligações entre os nós mais importantes da sua zona de ação e 

descongestionamento da rede rodoviária e aeroportuária. 

2. Explorar o potencial da vertente marítima 

3. Abordar as ligações em falta nas operações fronteiriças e a falta de interoperabilidade 

4. Favorecer a implementação do projeto “Autoestradas do Mar” e fomentar a vertente “Short 

Sea Shipping” ao longo da costa Atlântica. 

5. Contribuir para a eficiência logística 

6. Melhorar os sistemas, em termos de interoperabilidade 
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1.3. Importância da logística nos principais países 

importadores/exportadores 

A troca global de bens dá aos países a oportunidade de se exporem a produtos não disponíveis 

internamente e por outro lado introduzirem no mercado produtos produzidos internamente. 

Praticamente todo o tipo de bens e serviços podem ser encontrados no mercado. 

 
Fig. 1.8 - Exportações mundiais em 2013 (Fonte FMI) 

 

 
Fig. 1.9 - Principais países exportadores em 2013 e a sua respetiva quota mundial (Fonte FMI) 

 

 
Fig. 1.10 - Importações mundiais em 2013 (Fonte FMI) 

 

 
Fig. 1.11 - Principais países importadores em 2013 e a sua respetiva quota mundial (Fonte FMI) 
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Fig. 1.12 - Principais grupos de produtos exportados por Portugal em 2013/2014 (Fonte Instituto Nacional 

de Estatística) 

 
Fig. 1.13 - Principais grupos de produtos importados por Portugal em 2013/2014 (Fonte Instituto Nacional 

de Estatística) 

 

 
Fig. 1.14 – Destinos das principais exportações de Portugal em 2013 (Fonte FMI) 

 

 
Fig. 1.15 – Origens das principais importações de Portugal em 2013 (Fonte FMI) 
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1.4. Fatores de competitividade logística 

Os países desenvolvidos dão enorme importância ao seu desempenho logístico reconhecendo este 

sector como um pilar fundamental não só para a sua integração mundial mas também para o seu 

crescimento económico. 

O crescimento dos países desenvolvidos deve-se ao facto destes apresentarem serviços logísticos 

competitivos descomplicados e energeticamente sustentáveis. 

Sem dúvida que uma cadeia logística ineficiente reduz drasticamente o potencial de integração de 

uma nação no mercado económico mundial, mesmo que existam conexões infraestruturais entre os 

vários sistemas logísticos de qualidade satisfatória. É importante, acima de tudo, garantir um serviço 

logístico de alta qualidade. 

Para isso é necessário garantir que os serviços fronteiriços/alfandegários funcionem na sua plenitude 

sem constrangimentos para os seus usuários, nesse aspeto a Europa é um continente privilegiado 

pelo facto de possuir uma rede comercial abrangida a um céu único europeu. 

Atualmente existe um indicador de desempenho que através da medição de fatores predefinidos 

consegue atribuir um índice associado à competitividade logística de um país.
12

 

Esse indicador avalia seis dimensões logisticamente relevantes: 

 Eficiência do processo de desembaraço (velocidade, simplicidade e previsibilidade de 

formalidades) por agências de patrulha de fronteira, incluindo a Alfândega 

 Qualidade de comércio e infraestrutura relacionada com os transportes (por exemplo, portos, 

ferrovias, estradas, tecnologia da informação) 

 Facilidade de agendar embarque a preços competitivos 

 Competência e qualidade de serviços de logística (por exemplo, operadores de transportes, 

despachantes aduaneiros) 

 Habilidade para controlar e rastrear remessa 

 Prazo de embarques e chegada ao destino dentro do prazo de entrega programada. Esta 

medida indica a relativa facilidade e eficiência com que os produtos podem ser deslocados 

dentro de um país 

 

  

                                                      
12

 Logistics Performance Index: http://lpi.worldbank.org/ 
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2. Integração e intermodalidade 

na Europa e no Mundo 

 

2.1. Conceito de intermodalidade 

Num sentido amplo, a intermodalidade define-se como a combinação de diferentes modos de 

transporte, de forma coordenada, numa experiência de deslocação contínua de passageiros ou 

mercadorias. Este conceito pode ser aplicado a uma simples viagem, na qual se utilizam vários 

modos de transporte, ou ao uso de um sistema ou rede de transportes caracterizado pela utilização 

de, pelo menos, dois modos de transporte diferentes numa única viagem origem-destino, com um 

ponto de conexão que permite a transferência de um para outro modo de transporte. A insuficiente 

intermodalidade dos sistemas de transporte é uma das causas do aumento do uso generalizado do 

transporte individual na Europa e do congestionamento de tráfego nos principais eixos de circulação. 

O transporte de mercadorias na Europa necessita de uma profunda revisão no seu modo de 

execução, desta forma, a intermodalidade do transporte de mercadorias procura revelar-se como uma 

alternativa ao nível da eficiência, quer no ponto de vista dos custos que aquele transporte implica 

para as empresas que dele necessitam (empresas produtoras/exportadoras), quer do ponto de vista 

das empresas transportadoras e dos custos em que incorrem. 

 

2.1.1. Métodos de intermodalidade entre os vários meios de 

transporte 

Intermodalidade comboio/camião 

Integrar o modo rodoviário com o ferroviário, permite que grande parte dos fluxos rodoviários pesados 

seja feita por ferrovia na longa/média distância. 

Os camiões passam a ser transportados nos vagões dos comboios baixando a pegada ecológica 

destes fluxos logísticos e para além disso os camionistas podem descansar nas carruagens próprias, 

evitando assim os períodos de descanso obrigatórios a que são sujeitos quando dirigem camiões. 

Existem três tipos de vertentes intermodais ferroviárias destinadas ao transporte de camiões na 

Europa: 

1. O tipo “ROLA”, muito popular nos países Alpinos, que consiste numa “estrada”, rolante, que 

permite uma composição completa de reboques de plataforma rebaixada, atrelados de forma 

semipermanente 

2. O tipo “Lohr”, mais recente, que consiste em vagões individuais, com uma plataforma 

basculante de carga e descarga 

3. O tipo “Eco-Picker by Metalsines”, mais aparentado com o vagão “Lohr”, mas sem qualquer 

tipo de servomotor, carregável e recarregável sem recurso a terminais próprios (como se afigura 
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necessário nas duas primeiras tecnologias), e ainda com capacidade de utilização em mais do que 

uma bitola, por substituição rápida dos seus extremos móveis, onde se localizam os eixos. 

 
Fig. 2.1 - Soluções intermodais rodoferroviárias 

 

Roll-On / Roll-Off 

A vertente Roll-On / Roll-Off no sector marítimo apresenta-se como uma solução intermodal de 

transporte sobretudo para as cargas que possam ser movimentadas sobre rodas. Esta prática é muito 

popular no sector automóvel onde existem navios que são autênticas garagens marítimas dedicados 

exclusivamente à distribuição automóvel. 

Os navios Roll-On / Roll-Off também foram desenhados para receber contentores em atrelados ou 

outros veículos sobre rodas, estes navios possuem uma rampa que permite um carregamento 

eficiente dos veículos. 

Esta solução representa mais um método para reduzir emissões de CO2 se consideramos o seu 

potencial para o “Short Sea Shipping” na Europa para o transporte de atrelados ou contentores em 

atrelados, reduzindo por sua vez o congestionamento rodoviário na Europa. 

 

2.1.2. Projetos de referência no âmbito da intermodalidade 

Um dos valores defendidos pela RTE-T é a promoção da integração e intermodalidade dos vários 

sistemas de transporte como também o descongestionamento urbano através da migração de tráfego 

do sistema rodoviário para outros modos menos poluentes. 

Neste sentido, existem duas vertentes intermodais, praticadas na Europa, entre o modo de transporte 

ferroviário com o rodoviário, são elas o “Lohr Railway system” e o “Rolling Road – ROLA”. 

Ambas as soluções promovem o uso desta vertente intermodal defendendo que os operadores 

rodoviários beneficiam sobretudo com a poupança de combustível e subsequente redução de CO2. 

 

Rolling Road (ROLA) of Rail Cargo Austria 

O conceito ROLA integra o transporte rodoviário com o transporte ferroviário com o uso de vagões de 

altura reduzida em terminais em tudo semelhantes a terminais regulares de mercadorias. Os aspetos 

técnicos deste conceito de transporte são relativamente triviais e até apresentam-se como soluções 

com baixo custo de investimento, isto porque, como já mencionado, os terminais para a sua prática 
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são em tudo semelhantes aos terminais regulares de mercadorias e os vagões para o transporte não 

apresentam, à primeira vista, questões de complexidade para a sua conceção e manutenção. 

Isto quer dizer que, este sistema prima pela simplicidade de processos e de equipamento circulante. 

No entanto, sendo este um sistema que carrega um camião de cada vez em método “first in / first 

out”, poderá ser limitativo em termos de flexibilidade para o caso de se pretender descarregar um 

camião que esteja condicionado a meio da composição ferroviária. Nesta situação tecem-se dois 

cenários, ou se descarrega todos os camiões até chegarmos ao camião que se pretende retirar da 

composição ferroviária (limitativo em termos de custos e tempo de transbordo) ou adquire-se 

empilhadores semelhantes aos que movimentam contentores nos terminais portuários para 

proporcionar uma descarga vertical do atrelado e camião (este ultimo seria bem mais complexo para 

descarregar). 

Este serviço cobre na totalidade o território austríaco ligando as cidades de 

Salzburgo/Wels/Wörgl/Brennersee, as suas ligações internacionais chegam a Itália (Trento e 

Fernetti/Trieste) e à Eslovénia (Maribor). 

 

Lohr Railway System 

A solução “Lohr Railway System” é sobretudo praticada por França, Itália e Luxemburgo e consiste 

num vagão com plataforma basculante para carga e descarga dos camiões. Este sistema requer 

terminais especiais com equipamentos e plataformas instalados integrados acima do solo para 

permitir a abertura do vagão. Em termos técnicos esta solução apresenta características complexas 

com componentes e peças basculantes e hidráulicas aumento consideravelmente o custo de 

aquisição e operacionalidade deste sistema. Os próprios terminais, como mencionado, requerem 

instalações especiais com custos elevados de construção daí, talvez apenas existirem quatro 

terminais em operação na Europa: Aiton (França), Orbassano (Itália), Le Boulou (França) e 

Bettembourg (Luxemburgo), no entanto estão outros quatro terminais em construção como o do porto 

de Calais (França), Dourges (França), Tarnos (França) e Dudelange (Luxemburgo). 

Sendo os terminais próprios um fator limitativo para os custos de implementação deste sistema 

existe, no entanto, a opção de descarga vertical dos atrelados, permitindo uma maior flexibilidade de 

expansão da rede pela Europa que diga-se é dotada de maior alcance, principalmente para o leste da 

Europa, em comparação com a vertente “Rolling Road (ROLA) of Rail Cargo Austria” 

 

Eco-Pickers by Metalsines 

Recentemente a empresa nacional construtora de vagões e outros materiais circulantes da rede 

ferroviária (Metalsines) introduziu uma variante à intermodalidade rodoferroviária com a apresentação 

do vagão Eco-Pickers que à semelhança dos vagões da ROLA, não necessitam de adaptações 

especiais nos terminais ferroviários para a operacionalidade dos vagões mas, ao mesmo tempo, 

permite descarregamento individual de qualquer camião que esteja condicionado em qualquer vagão 

da composição ferroviária (à semelhança do que acontece com a Lohr Railway System). 

O que distingue esta solução da Metalsines das outras duas opções praticadas na Europa é o 

desacoplamento do dispositivo de tração que, ao mesmo tempo baixa o vagão ficando ao nível do 

solo para possibilitar o descarregamento do camião pelos seus próprios meios. O fator limitativo deste 

equipamento está no espaço ocupado pelos dispositivos de tração necessários a cada extremidade 

do vagão sendo que estes podem aumentar consideravelmente o comprimento de uma composição 

ferroviária, no entanto, a Metalsines propõe uma solução onde é apenas transportado os atrelados 

intitulada de “Multi version”. 

Infelizmente, a Europa ainda não conhece a potencialidade desta vertente de intermodalidade dado 

que nenhuma operadora aplica esta solução. 
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2.2. Principais pontos de transbordo na europa 

2.2.1. Pontos de transbordo existentes de relevância estratégica 

para Portugal 

Estrategicamente os pontos de transbordo terrestres mais relevantes para Portugal estão localizados 

em Espanha e estes devem, sobretudo, servir as grandes regiões autónomas. 

Para o transporte terrestre de curta distância, estes pontos estratégicos podem ser listados sob o 

critério dos “hinterlands” dos principais portos portugueses (como a região de Estremadura e a de 

Leão em Espanha), dando resposta a cidades como Badajoz, Salamanca e até Madrid. 

Neste fluxo logístico encontramos pontos estratégicos “secundários” para a distribuição de carga, 

sejam porque eles apresentam soluções intermodais ou porque se apresentam como nós e 

interseções importantes na rede de distribuição de mercadorias. 

Os pontos de transbordo que podem representar importância estratégia (com os atuais “hinterlands”), 

são Badajoz e Mérida na região da Estremadura espanhola e na região de Leão temos Fuentes de 

Oñoro e Salamanca. Madrid é o limite do “hinterland” dos portos portugueses e é também o grande 

centro urbano de Espanha. 

Para o transporte terrestre de longa distância, tendo como contingência a eliminação de todos os 

constrangimentos da rede ferroviária europeia, Portugal terá como pontos estratégicos de transbordo 

as instalações na Europa central visto que esta é a zona mais industrializada da Europa. 

A melhoria do fluxo do modo ferroviário na Europa será um fator fundamental para a concretização 

deste plano visto que hoje em dia apresenta uma estrutura pouco desenvolvida, com 

constrangimentos físicos que não permitem, por exemplo, a sobreposição de contentores como 

acontece com os Estados Unidos da América com o conceito “piggyback”
13

, bem como com os 

constrangimentos provocados por linhas diferentes, não homogéneas e que obrigam várias vezes à 

transferência de carga, o sistema torna-se não competitivo. As restrições a nível legal e laboral, como 

por exemplo a troca de composições e maquinistas, entre outros, agravam a situação. Por todas 

estas razões o fluxo torna-se demasiado lento e ineficiente, sendo portanto fácil compreensão de que 

o transporte rodoviário se apresente como o modo de transporte que movimenta mais mercadorias 

dentro da União Europeia. 

 

2.2.2. Potenciais localizações de transbordo em Portugal 

As principais localizações para pontos de transbordo em Portugal devem centrar-se nos principais 

portos portugueses com o apoio dos seus polos/zonas logísticas mas também, em outros pontos 

puramente intermodais rodoferroviários como a plataforma de Cacia, Poceirão e a até mesmo uma 

plataforma de apoio na Pampilhosa na intersecção entre a linha do Norte e a linha da Beira Alta. 

Na eventualidade da aplicação de um sistema/rede intermodal rodoferroviária em Portugal teria que 

ser necessário estudar a possibilidade de localizar um terminal a Sul de Portugal. 

 

 

                                                      
13

 Fonte: Wikipedia Double-stack rail transportation (Wikipedia) 
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2.3. Potencial rede intermodal de Portugal para a 

Europa 

Na via terrestre, seria benéfico potenciar uma ligação intermodal rodoferroviária na plataforma de 

rede europeia baseada já nas diretrizes da RTE-T. Isto é, visto que o sistema de transportes em 

Portugal está tendencialmente entregue ao modo rodoviário e já que a grande fatia das exportações 

portuguesas é para países como Espanha e França, a aplicação de uma rede com estas 

características iria ter impactos profundos na pegada ecológica nacional, como também iria aumentar 

a competitividade e sustentabilidade do sistema logístico. 

Os principais fluxos devem basear-se nos principais corredores da RTE-T, em termos práticos isso 

representaria uma maior envolvência operacional entre a REFER e a EP, pondo em prática um dos 

dois exemplos praticados na Áustria ou França ou até mesmo apresentar uma solução única de 

origem nacional como é o caso do vagão intermodal da Metalsines, na contingência de este 

realmente provar ser uma mais-valia para o transporte de camiões pela ferrovia. 

Uma rede intermodal de Portugal com ligação à Europa pretende englobar a maior parte das 

movimentações dos grandes centros industriais portugueses, mas até mesmo internamente poderia 

ser viável aplicar uma rede de características intermodais sobretudo para cobrir rotas que façam 

ligações das extremidades norte a sul de Portugal. 

 
Fig. 2.2 - Hipotética rota rodoferroviária de Portugal à Europa central 

Na via marítima está previsto pela União Europeia potenciar a vertente do “Short Sea Shipping” no 

Mar do Norte, Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo ao abrigo do projeto “Autoestrada do Mar”. Este 

projeto tem como pilares a integração do transporte marítimo na cadeia de abastecimento logístico da 

Europa, a proteção do meio ambiente com a redução de emissões e a melhoria de segurança nas 

operações e controlo de tráfego. 

A integração de Portugal nesta visão estratégica da União Europeia está dependente 

fundamentalmente das infraestruturas portuárias portuguesas em assumirem uma política intermodal 

abraçando o modo rodoferroviário e subsequente aumento das suas funções Roll-On / Roll-Off como 

parte integrantes das suas operações. 

A vertente “Short Sea Shipping” interessa sobretudo para as trocas comerciais entre as ilhas 

britânicas/República da Irlanda mas também com países situados a norte da Europa ou com mais 

movimento marítimo como o caso da Holanda, Bélgica e Alemanha. 
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3. Modelo Logístico em Portugal 

 

3.1. Principais infraestruturas logísticas em Portugal 

3.1.1. Principais infraestruturas portuárias 

Porto de Sines 

A construção do porto de Sines teve início na década de 1970 e é hoje o porto de águas profundas de 

referência em Portugal. 

Inicialmente a especialização deste porto assentava sobretudo na movimentação de granéis líquidos 

e ao longo dos anos foi-se expandindo para outras vertentes como por exemplo a movimentação de 

carga contentorizada. 

Durante muitos anos, o porto de Sines foi entregue à sua especialidade energética nunca se 

percebendo o seu real valor até que em 2004, o terminal de contentores XXI começou a operar sob a 

tutela do Grupo PSA (Port Singapore Authorithy) levando à data, o porto de Sines entre os cem 

maiores portos do mundo. 

Este crescimento do porto deve-se sobretudo às suas condições naturais para receber navios de 

grandes dimensões e a uma preferência tendencial para o “transhipment” marítimo puro. 

Isto quer dizer que uma grande parte da carga contentorizada é movimentada pelo transporte 

marítimo de curta distancia e só uma pequena fração é movimenta pelo setor ferroviário. 

Esta configuração confere-lhe um “hinterland” limitado até Madrid mas com potencial para crescer. 

Surpreendentemente, com as limitações ferroviárias existentes a nível nacional, este porto tem 

capacidade para dar resposta a uma fração da comunidade em Madrid através do setor ferroviário. 

Vem isto provar que mesmo com um sistema logístico débil (ferrovia sobretudo) é possível ter 

“hinterland” até Madrid, perspetivando se um alcance ainda maior com a otimização dos sistemas 

logísticos. 

 

Porto de Setúbal 

O porto de Setúbal teve construção durante a década de 1930 mas só durante a década de 1970 é 

que o porto assistiu à instalação de indústria ao seu redor. 

Este porto apresenta potencial de expansão a baixo custo caso se verifique a necessidade de 

incremento da capacidade através do alargamento do atual cais que se estende desde as docas das 

Fontainhas até ao terminal da Sapec. 

Os aspetos competitivos mais preocupantes deste porto estão associados a questões de 

navegabilidade que, sendo este um porto fluvial, compromete os acessos a navios de maior porte. 

No entanto, esta problemática já foi levantada pela própria administração do porto que garante 

melhorias substanciais de navegabilidade com pequenos investimentos em dragagens no leito do rio 

Sado. 
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Este é um porto em que a maior parte da carga movimentada é em granéis líquidos/sólidos e em Ro-

Ro, de notar também que o movimento de carga contentorizada tem vindo a crescer e a ganhar 

relevância nas operações deste porto. 

 

Porto de Leixões 

O porto de Leixões apresenta uma estrutura organizativa orientada para uma prestação de serviços 

integrada, dando valor à mercadoria e aos seus operadores. 

A sua administração tem vindo a introduzir ferramentas de gestão inteligente no que diz respeito à 

operacionalidade do porto com o objetivo de eliminar desperdício e outros constrangimentos que 

sejam entraves à competitividade do porto. 

Falamos da introdução de ferramentas de medição de desempenho e qualidade para a operação 

portuária, em formato de relatório, onde os resultados são debatidos e objetivos são definidos. 

No entanto, e apesar de o investimento a que o porto foi alvo em 2014 (plataformas logísticas), a 

vertente ferroviária foi esquecida em benefício da movimentação de carga por camião. Nesse aspeto 

a administração conseguiu otimizar o seu processo de transbordo de carga para o camião com a 

utilização de sistemas informáticos que permitem efetuar o “check in” da carga automaticamente 

aquando a chegada de um camião. 

Outro fator tecnológico que beneficiou a competitividade do porto foi a introdução da Janela Única 

Portuária
14

, oferecendo assim aos seus intervenientes um processo transparente na movimentação 

de mercadorias. 

A gestão do porto de Leixões representa um bom exemplo de boas práticas que poderiam ser 

aplicadas nos principais portos em Portugal, com isto não que dizer que a sua visão estratégica não 

tenha que ser revista, nomeadamente no que toca à fraca utilização da vertente ferroviária. 

O porto de Leixões à data de 2015 é alvo de investimentos importantes, uns já na sua fase final como 

é o caso dos polos logísticos adjacentes ao porto, e outro que diz respeito à organização do porto 

para expandir o negócio do segmento contentorizado. Aqui, apresenta-se claramente uma 

oportunidade para introduzir o uso da ferrovia aliada a um terminal de contentores moderno e 

integrado. 

 

Porto de Aveiro 

O porto de Aveiro é um bom exemplo do que a rede ferroviária pode fazer para aumentar 

consideravelmente o volume de mercadorias. 

Com a instalação de uma linha ferroviária, foi lhe possível oferecer aos seus intervenientes uma 

vertente competitiva na movimentação de mercadorias com potencial intermodal com o apoio da 

plataforma modal de Cacia. 

Esta modelo virado para a vertente ferroviária é uma estratégia assumida pela administração do porto 

de Aveiro que por sua vez serve para dar resposta à região de Salamanca em Espanha. 

Este porto possui características exportadoras movimentando principalmente granéis sólidos, 

(nomeadamente cimento e pasta de papel) mas também granéis líquidos e ainda carga geral. 

A navegabilidade deste porto é um fator que requer acompanhamento devido às suas características 

fluviais, no entanto, à semelhança do que acontece no porto de Setúbal, a administração do porto de 

Aveiro reconhece esta potencial de desvantagem competitiva e por isso tem planeado investimentos 

para aumento dos fundos fluviais como também a reconfiguração do molhe de proteção do porto. 
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 Sistema informático que permite acompanhar, em tempo real, as operações portuárias. 
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Porto de Lisboa 

O porto de Lisboa tem a sua jurisdição distribuída com terminais em várias zonas do estuário do Tejo. 

Na margem norte do Tejo estão localizados os terminais de contentores de Alcântara e Santa 

Apolónia como também os terminais dedicados a vertente turística de cruzeiros; na margem sul do 

Tejo estão instalados sobretudo os terminais de granéis sólidos e líquidos. 

Os terminais agroalimentares (granéis sólidos) de Trafaria, Palença e do Beato detém a maior parte 

da capacidade de receção e armazenamento de granéis alimentares de Portugal, para além destas 

instalações existem outras duas instalações de menor capacidade como o terminal do Barreiro e o 

terminal de Alhandra que está concessionado à IBEROL. 

O terminal da Trafaria está concessionado até 2025 à Silopor e foi projetado essencialmente para 

cargas de “Transhipment” de cereais. Tem como um dos maiores constrangimentos as 

acessibilidades terrestres. 

O terminal do Beato foi também concessionado à Silopor até 2025, dispondo de um ramal ferroviário 

próprio que o liga à linha do Norte possuindo também razoáveis acessibilidades rodoviárias. 

Naturalmente, que o principal constrangimento está ligado à proximidade urbana de Lisboa como 

também à limitação dos fundos da bacia naquela área, restringindo a dimensão dos navios que pode 

receber. 

O terminal de Palença, concessionado à Tagol (Companhia de Oleaginosas do Tejo SA) até 2025 

tem como principal condicionantes a carência na capacidade e de acessibilidades terrestres. 

No sector da carga contentorizada os terminais de Alcântara e Santa Apolónia, estão concessionados 

à LISCONT e à SOTAGUS até 2021. Estes dispõem de instalações portuárias razoavelmente 

equipadas, têm boas acessibilidades marítimas e razoáveis acessibilidades ferroviárias, mas, o facto 

destes terminais se situarem numa área tão congestionada, é um fator limitativo para a sua 

competitividade. Escoar o material por ferrovia seria sempre uma tarefa complexa visto que a linha do 

Norte tem características de trafego misto e é o corredor ferroviário mais congestionado de Portugal. 

Por outro lado a vertente turística do porto está em franca expansão, Lisboa é cada vez mais uma 

cidade de turismo e cultura e o crescimento desta vertente é uma reação natural a esta dinâmica. A 

confirmação deste facto dá-se pela afirmação da popularidade crescente desta vertente em Lisboa. 

Sem dúvida que o crescimento de tráfego deste sector demonstra a importância do porto de Lisboa 

enquanto porto de turismo 

 

3.1.2. Principais infraestruturas ferroviárias 

O sistema ferroviário em Portugal é composto pelas infraestruturas de via e apoio de tráfego, cuja 

gestão está entregue à Rede Ferroviária nacional e a sua exploração está, atualmente, entregue a 

operadoras como a Comboios de Portugal, CP Carga, Fertagus e Takargo. 

O sistema ferroviária português é constituído pela rede principal, rede complementar e rede 

secundaria com ligações a Espanha através de Valença, Vilar Formoso e Elvas. 

O primeiro troço ferroviário português foi inaugurando na década de 1860 tendo a rede crescido 

constantemente durante as seguintes décadas mas, com ambas as Guerras Mundiais e com o 

crescimento do sector rodoviário, o investimento no modo ferroviário decresceu. 

Após a Segunda Guerra Mundial e com a introdução do transporte aéreo, a rede ferroviária perdeu 

ainda mais terreno no sistema global de transportes em Portugal, tornou-se prioritário o investimento 

em infraestruturas rodoviárias deixando-se de dar importância à ferrovia. Tanto que, em meados da 

década de 1990, foram encerradas algumas porções da rede. 

Os esforços para modernizar a rede ferroviária têm sido muito tímidos desde então, de notar apenas 

a inauguração da Gare do Oriente, Ponte de São João e a introdução de novo material circulante 

nomeadamente as composições ferroviárias da série 5600 e da série 4000. 
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A linha do Norte é uma das principais linhas de tráfego misto em Portugal, ela comporta 75%
15

 do 

tráfego e tem cerca de 336 km ligando as cidades Lisboa e Porto. Esta rede serve assim as duas 

zonas de maior densidade populacional garantindo no seu percurso ligação a várias linhas das redes 

complementares e secundárias, destacando-se ligação à linha da Beira Alta e a linha do Sul. 

A linha do Sul foi inaugurada na década de 1860, nessa altura com ligação entre Pinhal Novo e 

Setúbal mas mais tarde foi expandida com ligação até Faro. 

Esta linha serve o porto de Sines, ganhando assim relevância uma expansão até Espanha com a 

conclusão da ligação ferroviária Évora a Caia. 

A linha da Beira Alta data da década de 1880 e liga-se à linha do Norte cruzando transversalmente 

Portugal em direção a Espanha mais em particular através da ligação fronteiriça de Vilar Formoso. 

Esta linha também tem ligação à rede complementar da linha da Beira Baixa que foi recentemente 

reaberta à exploração. 

Esta linha tornou-se na principal ligação ferroviária internacional, com tráfego misto e bitola Ibérica de 

1668 mm de via única. 

No que diz respeito a plataformas intermodais na linha do Norte, encontramos duas infraestruturas 

chave a desenvolver, são elas a zona de atividades logísticas de Aveiro e a plataforma multimodal de 

Cacia. 

A plataforma multimodal de Cacia estende-se paralelamente à linha do norte por sensivelmente 2 km 

e inclusivamente permite ligação ao tráfego da linha do Norte e ao porto de Aveiro. 

A sua principal função consiste em redistribuir o tráfego ferroviário de mercadorias com origem ou 

destino no porto de Aveiro. Esta infraestrutura tem capacidade para receber contentores para 

parqueamento bem como edificações de apoio. 

Olhando para o teatro de operações ferroviário português e no que diz respeito á linha do Sul, 

encontram-se características estratégicas semelhantes à plataforma de Cacia na estação de 

Poceirão. 

Sem dúvida, que seria importante desenvolver, nesse local, uma plataforma multimodal para servir 

tanto os portos de Setúbal como o porto de Sines, aglomerando tráfego de Espanha (Badajoz) para 

os portos. 

 

3.1.3. Principais infraestruturas rodoviárias 

Portugal investiu nas últimas décadas intensivamente neste sector. O número de quilómetros de 

rodovias aumentou substancialmente mas este facto acabou por ser determinante no desinteresse do 

sector ferroviário. Para além disso, por muito que o sistema logístico esteja dependente da rodovia, 

será necessário repensar o sistema na ótica do beneficio ecológico para média/longa distância. 

As autoestradas cobrem o território português na sua totalidade e por isso a rede é satisfatória na sua 

generalidade. As infraestruturas e itinerários secundários apresentam um efeito de fecho de malha 

satisfatório. 

Assim, as infraestruturas a desenvolver, seriam em tudo semelhantes às do setor ferroviário. 

Essencialmente o desenvolvimento das plataformas modais de Cacia/Pampilhosa e dos principais 

portos portugueses, teriam que equacionar a intermodalidade entres estes dois sistema de transporte. 
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Autoestradas portuguesas 

A A1 é a autoestrada mais importante de Portugal e liga a cidade de Lisboa ao Porto, marginando 

também, algumas capitais de distrito e zonas industrializadas. 

Esta autoestrada tem uma extensão de aproximadamente 300 km iniciando-se em Lisboa com 

passagem por Alverca, Vila Franca de Xira e o Carregado. A partir desta localidade, a A1, passa por 

uma zona rural mas ainda assim, atravessa algumas localidades importantes como Cartaxo, 

Santarém e Torres Novas. Na zona centro a A1 passa por Fátima, Leiria, Pombal, Figueira da Foz, 

Aveiro e por fim Estarreja antes de chegar ao Porto. 

A autoestrada do Sul A2 é a segunda maior autoestrada de Portugal em extensão e liga Lisboa a 

Albufeira atravessando os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro. 

Este troço une Lisboa e o Sul do país, nomeadamente o Algarve em aproximadamente 2 horas, 

servindo também o baixo Alentejo. 

Esta autoestrada tornou-se num eixo estruturante para a região sendo bastante utilizada pela maioria 

dos condutores que se deslocam a Norte e do centro para o extremo Sul do país, em virtude da falta 

de boas estradas no interior alentejano. 

A autoestrada do Minho (A3) é o eixo fundamental de ligação ao norte de Espanha. O seu primeiro 

troço data da década de 1990 e liga a cidade do Porto a Santo Tirso, Famalicão, Braga a Valença. 

 

3.2. Fatores de atratividade logística em Portugal 

3.2.1. Fatores a explorar 

Claramente que para Portugal, a chave para a integração no mercado económico global passa pela 

exploração do seu principal ativo: o mar
16

. 

O Mar, hoje como outrora, desde o século XV, foi o meio que sempre serviu para levar Portugal ao 

mundo. 

No entanto, este modelo foi perdendo importância ao longo dos séculos e depois de 1974 que este 

modelo mudou para nos focarmos na integração europeia e o mar foi relegado para segundo plano. 

Acrescendo a esta problemática, está o desequilíbrio dimensional na península Ibérica. Portugal e 

Espanha têm proporções desequilibradas, e para fazer face a esta desvantagem geoestratégica as 

autoridades Portuguesas devem reatar relações com o vizinho Oceano Atlântico. 

É óbvio que as políticas de integração na União Europeia também têm que ser fomentadas, mas da 

mesma forma que existe um profundo desequilíbrio entre a dimensão de Portugal e Espanha, existe 

também um desprezo preocupante para o nosso vizinho a oeste. 

Portugal encontra-se numa posição privilegiada para poder prestar serviços logísticos de qualidade 
às rotas marítimas na sua costa atlântica, captando os seus serviços de distribuição para se tentar 
posicionar corretamente no novo alinhamento geoestratégico proporcionado pelo TTIP. 

Localização estratégica 

A localização geográfica de Portugal continental, o facto de o território ser banhado em toda a sua 

extensão pelo Oceano Atlântico e de possuir atualmente a maior zona económica exclusiva da União 

Europeia, potencia o florescimento de um conjunto de atividades que estão relacionadas com a 

economia do Mar. 
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 Setores constituintes da economia do mar: pesca, agricultura e indústria do pescado; Construção e 
reparação navais; transporte marítimo, portos e logística; turismo e lazer; Obras de defesa costeira; 
extração de sal marinho. 
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Mesmo com o recente bom desenvolvimento dos portos portugueses, ainda existem uma enorme 

margem de progressão e mesmo que Portugal esteja numa zona periférica da Europa tem uma 

centralidade atlântica única que sairá reforçada como o novo acordo entre os dois blocos económicos 

ocidentais. 

 

3.2.2. Fatores a desenvolver 

Infraestruturas 

Para além dos portos, serão as plataformas intermodais rodoferroviárias de Cacia, Pampilhosa e 

Poceirão outras infraestruturas chave a desenvolver. 

 
Fig. 3.1 - Mapa das infraestruturas chave a desenvolver na região norte de Portugal 

 

 
Fig. 3.2 - Mapa das infraestruturas chave a desenvolver na região centro/sul de Portugal 

A fatura energética ou outros fatores como portagens e custos de manutenção das vias rodoviárias 

bem como as limitações de horários de trabalho dos motoristas devem ser também colocadas na 

equação total. 
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A Áustria tornou-se num bom exemplo de abordagem a esta problemática: foi implementado no país 

um sistema de transporte integrado rodoferroviário que cobre toda a região alpina, (ROLA) onde os 

camiões são levados em vagões próprios e os seus condutores vão em repouso nos vagões de 

recreio. Descongestiona-se assim o sistema logístico e reduz-se a pegada ecológica. 

No entanto faltam em Portugal operadores e material circulante para operar um sistema semelhante. 

 

Concessões portuárias 

Os portos revelam uma tendência de longo prazo de crescimento sustentado do comércio 

internacional a taxas sempre superiores ao crescimento da economia. 

Atendendo a que as políticas de transportes e a dependência energética da União Europeia 

favorecerão o transporte marítimo, será de esperar que a utilização dos portos nacionais continue a 

crescer. 

A natureza da atividade portuária vai para além das questões operacionais visto que o desempenho 

de cada porto tem impactos profundos na economia da região em que está instalado. 

O sector portuário de hoje rege-se na sua essência, sob uma política que é suportada e executada 

por uma entidade de alcance nacional. Por outro lado, quando um porto atinge uma dimensão 

operacional relevante passa a ser administrado por intermédio de um organismo autónomo. 

As concessões de terminais são consideradas como o principal instrumento de regulação económica 

dos portos. Estas são geridas num modelo em que as infraestruturas e o solo portuário são 

fornecidos pela administração portuária. A prestação dos serviços portuários fica assegurada por 

empresas privadas sob a autorização das concessões. 

Este modelo está longe de satisfazer a sua função num conceito de logística integrado 

essencialmente porque as concessões não são devidamente coordenadas, surgindo diversos fatores 

que constituem um impedimento à utilização mais eficiente dos recursos do sector. 

Esses fatores são: 

 A inexistência de objetivos claros e indicadores de desempenho operacionais e económicos 

 A incapacidade do estado em assegurar coordenação da ação dos portos 

 O elevado custo da fatura portuária e a sua falta de transparência 

 A ausência de coordenação no investimento portuário com os meios de transporte terrestre 

para uma estratégia de logística integrada 

 O comportamento casuísta para com o ambiente competitivo “intra” e “inter” portos 

É importante registar a prática inadequada de cobrança de rendas que atualmente são vistas como 

fonte para a maximização das receitas das administrações, fazendo recair sobre os clientes e 

carregadores um custo excessivo. Esta prática tem efeitos contraproducentes para aquele que 

deveria de ser o interesse público da atividade portuária. 

A organização do trabalho portuário é insuficientemente flexível para minimizar os custos indiretos 

vinculados aos armadores e carregadores devido ao elevado tempo médio de permanência dos 

navios em porto. 

Por todas estas razões deveria de existir uma autoridade nacional de logística que defenda um 

conceito de integração e coordenação dos meios de transporte terrestre com o setor portuário, como 

também a definição de forma transparente dos objetivos, rendas e tarifários de uso.  

Os custos das rendas e tarifários a serem definidos poderiam ser baseados no custo médio praticado 

pelos portos europeus. 
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3.3. Possíveis cenários para um modelo logístico em 

Portugal 

Ao elaborar possíveis cenários para a aplicação de um modelo logístico em Portugal terá que ser 

analisada a natureza das premissas orientadoras e após pesquisa sobre esta matéria chegou-se a 

um conceito baseado em quatro fatores estratégicos com potencial para serem explorados: 

 

1. Preferência por servir a proximidade  

As infraestruturas são pensadas para servir necessidades de Portugal ou de Espanha e por 

isso devem ser coordenadas e financiadas pelos dois estados ou por fundos estruturais. 

 

2. Preferência por servir a distância 

As infraestruturas são encaradas como de serviços a operadores globais que ao escolherem 

Portugal resolvem igualmente necessidades de ligação internacional do pais, tornando 

possível mobilizar financiamento internacionais para esse fim. 

 

3. Preferência por intervir na movimentação de mercadorias  

As infraestruturas privilegiam a valorização da posição geográfica de Portugal essencialmente 

para movimentação de mercadorias (nomeadamente produtos transformados). 

 

4. Preferência pela variedade de movimentações 

As infraestruturas procuram valorizar a posição geográfica de Portugal para intervir numa 

maior variedade de fluxos que podem ser de mercadorias industriais, energia ou passageiros. 
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4. Conclusões 

 

A política espanhola está orientada para a valorização da sua fachada Mediterrânea e muitos dos 

projetos no setor ferroviário para 2020 focam-se sobretudo para as linhas que beneficiam o corredor 

mediterrâneo, por essa razão é inaceitável que Portugal tenha um comportamento casuísta perante 

este cenário. 

Numa fase da história Portuguesa em que passamos por uma crise económica, podemos ver o mar 

como uma oportunidade de rendimento que apresenta enorme potencial para a indústria portuguesa. 

No entanto, para que isso aconteça é necessário que o país apresente soluções logísticas 

competitivas e com baixos custos de contexto. 

Infelizmente, para a indústria Portuguesa a política ancestral de construir estradas para fortalecer as 

ligações a Espanha não teve o impacto esperado, acabou por surtir como um efeito negativo dando 

lugar à elevada dependência do sistema rodoviário fazendo com que todo este cenário seja 

efetivamente insustentável do ponto de vista económico mas também ambiental. 

Esta propensão desequilibrada para a rede rodoviária acabou por enfraquecer severamente o sector 

ferroviário (pelo menos no que diz respeito ao transporte de mercadorias). 

Há muito que se deseja o investimento nas redes ferroviárias como fator de desenvolvimento e por 

falta dele a indústria instalada em Portugal vê se refém de uma situação de desvantagem competitiva. 

Ao manter-se este cenário, Portugal arrisca-se a continuar a perder capacidade industrial. 

Em Espanha existem três portos de águas profundas que se apresentam como sérios rivais aos 

portos portugueses (Algeciras, Valência e Barcelona) será por isso mandatário dotar as nossas 

infraestruturas de fatores competitivos para poderem argumentar contra estes portos. 

Sendo Portugal um país periférico à Europa mais sério se torna este assunto. Se não forem tomadas 

medidas para melhorar seriamente a competitividade dos serviços logísticos, acabamos por deixar 

Portugal desconectado do mercado europeu. Este cenário pode trazer consequências desastrosas 

para a economia nacional e também uma perspetiva sombria para o investimento da indústria 

internacional e nacional em Portugal. 

Mesmo com uma fronteira tão rica em oportunidades (entenda-se Oceano Atlântico), se não dotarmos 

a via ferroviária de serviços competitivos para escoar os bens circulantes, continuaremos a passar a 

imagem de que Portugal não possui ambiente propício ao desenvolvimento. 
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5. Recomendações 

 

5.1. Estratégia para a competitividade dos serviços 

logísticos 

No setor ferroviário é necessário desenvolver e integrar a RTE-T e ao mesmo tempo promover a sua 

interoperabilidade especialmente nas ligações internacionais. Este esforço terá que ser uma 

cooperação conjunta principalmente entre Portugal e Espanha e posteriormente com a França. 

Um dos aspetos importantes para a prestação de um serviço ferroviário competitivo será a 

privatização da CP Carga criando condições para gerar competitividade e uma oferta adequada de 

serviços com a abertura do sector ferroviário a operadores internacionais. 

No setor portuário será imperatório introduzir indicadores de desempenho e qualidade para estimular 

a máxima utilização e rendibilidade das infraestruturas como também, a implementação de uma 

cultura de partilha de boas práticas e de conhecimentos técnicos de modo a que estas aumentem a 

competitividade dos serviços prestados. 

No que diz respeito ao setor rodoviário seria benéfica uma parceria entre a REFER e a EP com o 

intuito de potenciar a intermodalidade entre o comboio e o camião tendo como referencia projetos 

assinalados posteriormente neste relatório (ROLA/LOHR/Eco-Pickers). 

Esta reforma é importante porque em Portugal sente-se um profundo desequilíbrio modal nos 

sistemas de transporte, isto é, o sistema de transportes está francamente desequilibrado com o uso 

excessivo do modo rodoviário. 

É importante balancear este sistema de forma a implementar uma quota modal sustentável nas 

baixas emissões de CO2 utilizando o mínimo de recursos energéticos do país. 

Por outro lado, este equilíbrio modal iria ajudar a descongestionar alguns centros urbanos tirando da 

via rodoviária uma parte dos camiões de mercadorias. 

Para que isto suceda, é aconselhável que todas as entidades envolvidas nos sistemas de transporte 

definam um objetivo a curto/médio prazo para equilibrar a quota modal atribuído mais volume de 

mercadorias para o setor ferroviário e marítimo. Para isso, seria importante que existisse uma 

autoridade nacional de logística (tal como mencionado no capitulo 3.2.2.) capaz de coordenar estes 

objetivos. 

 

5.2. Normalização e interoperabilidade dos fluxos 

logísticos 

Uma vez que é francamente complicado existirem fluxos ferroviários de mercadorias competitivos 

com origem em Portugal e com destino à Europa Central (por falta de um mercado único ferroviário 

para a Europa) tem que ser prioridade nacional a prossecução do esforço das reformas estruturais 

para normalizar a circulação de composições ferroviárias entre Portugal, Espanha e França. 
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Para isso, Portugal, terá que se integrar totalmente no programa da RTE-T para atingir uma 

normalização única especialmente no que toca a tração, sinalização, bitola e capacidade máxima no 

transporte de mercadorias pela ferrovia, resolvendo assim, os principais constrangimentos existentes 

nos corredores internacionais. Faria todo o sentido incluir na agenda politica nacional um grupo de 

trabalho com capacidade e autoridade de intervenção em Bruxelas na definição de objetivos do 

corredor RTE-T que atravessa Portugal. 

Atualmente, esta é a situação mais preocupante, e diga-se morosa até se efetivem alterações 

relevantes É por essa razão que é necessário que exista um plano para fomentar o transporte de 

mercadorias com linhas que ofereçam redundância de modo a criarem-se rotas alternativas no 

transporte de mercadorias por ferrovia. 

Para que exista interoperabilidade, fluxos flexíveis e adaptáveis a uma realidade industrial cada vez 

mais competitiva é importante que haja uma rede de transportes que abranja o território nacional sob 

uma plataforma intermodal. 

A nível rodoviário a rede é satisfatório necessitando apenas de condições para se introduzir a 

intermodalidade entre comboio e camião (plataformas/terminais intermodais e um operador 

especializado nestes serviços). 

Já foram indicados neste estudo dois pontos estratégicos puramente intermodais (Pampilhosa e 

Cacia) como também três infraestruturas portuárias que iriam beneficiar a curto prazo com a 

introdução de terminais/plataformas intermodais comboio/camião (Sines, Setúbal e Leixões). 

A longo prazo perspetiva-se a movimentação de carga contentorizada em Aveiro e aí sim uma 

introdução intermodal poderia ser mais facilitada dada à importância que a administração deste porto 

dá à ferrovia. 

 

5.3. Portugal: Plataforma global 

Portugal possui uma posição geoestratégica privilegiada para tirar partido dos fluxos logísticos das 

principais rotas marítimas, isto porque estas se intersetam no Atlântico junto à fachada atlântica 

portuguesa. 

Teoricamente, estes fluxos representam uma fonte de rendimento por explorar. Os serviços que 

prestam estas cadeias logísticas são extremamente competitivos e uma posição geostratégica 

favorável para receber navios destas rotas representa uma enorme vantagem para qualquer 

armador/operador logístico. 

Para potenciar esta cultura de captação de armadores/operadores logísticos será necessário 

conhecimento da necessidade do material circulante de forma a responder adequadamente às suas 

necessidades captando ainda mais volume. 

Com a implementação de um serviço logístico competitivo com baixos custos de contexto é expetável 

a fixação de novas empresas em Portugal. 

Por fim será sempre importante a contínua promoção do espaço económico português ao abrigo de 

uma rede de transportes de referência internacional para as transações transatlânticas entre 

América/África com a Europa. 
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7.1. Porto de Setúbal 
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7.2. Porto de Aveiro 
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7.3. Porto de Sines 
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7.4. Ferrovia Nacional 
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7.5. Rede Transeuropeia de Transportes 
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7.6. Conceito de Sistema Logístico 
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7.7. Principais rotas marítimas 

 


