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Visão poética:

• Pelos portos se vai ao mundo, 

• pelos portos vem o mundo.

Visão da gestão:

• Os portos são elos eficientes e competitivos da cadeia
logística global, impulsionadores das exportações, emprego e
desenvolvimento.
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1. Escolha do tema

• Portugal=Excelente localização geoestratégica?

• Porque temos :

• - como podemos melhorar o desempenho dos
portos?

• O que determina o sucesso dos terminais?

• O que podemos fazer para os portos portugueses
criarem mais emprego e riqueza?



Quem é o cliente do porto? Quem escolhe o terminal de contentores?

• Os navios e os armadores procuram localização estratégica face às rotas e 
às origens e destinos das cargas nos hinterlands, a minimização de custos 
de escala, minimizando preços, tempos de estadia, maximizando 
produtividade

• Na perspetiva do dono da carga (empresa logística), a escolha do terminal 
de contentores depende muito da distância ao mercado, do destino, dos 
custos portuários e do frete marítimo, do tempo em porto, do valor e 
volume da carga, da frequência dos serviços marítimos e das alternativas
(Yap e Notteboom, 2011).



Introdução - Tendências

• A contentorização levou a duas mudanças principais nos portos (Cullinane 
et al., 2004): 

– (a) integração horizontal (operadores e armadores)

– (b) integração vertical (armadores)

• Parques logísticos e bipolaridades com os portos

• Crescente dimensão dos navios 

• Seleção para escala apenas dos grandes “hub-ports”

• “hinterlands” cada vez maiores (Wang e Cullinane, 2006).



Fonte: Rodrigue, 
http://people.hofstra.edu/geotrans/



Fonte: Rodrigue, 2010



Fonte: Notteboom e Rodrigue, 2010



2. introdução
2.1 Lacunas da investigação

• Insuficiente conhecimento integrado da relação entre
características e desempenho do terminal de contentores

• Limitada avaliação das determinantes do desempenho

• Amostras limitadas (dimensão/geografia/variáveis)

• Inexistência de análises de modelos estruturais

• Woo et al., 2011; Chang et al., 2008; Estache et al., 2005; Gonzalez & Trujillo, 2008



• O estudo económico dos portos começou nos anos 60. Os 
primeiros estudos sobre eficiência portuária apenas surgiram 
nos anos 90.

• O desempenho dos portos não têm recebido a atenção que 
merece por parte dos investigadores

• A literatura sobre o desempenho dos terminais de contentores 
é relativamente recente

• Fortes mudanças estruturais despertam o interesse recente,
dimensão dos navios, o desenvolvimento do transporte 
intermodal e a integração com a logística terrestre

Lacunas da Investigação



• Muito estudos apenas medem e comparam o desempenho 
dos portos e terminais portuários, mas não explicam as 
diferenças

• Tongzon & Sawant (2007), analisam o desempenho dos portos 
enquanto resultado dos fatores de escolha dos armadores de 
contentores, esquecendo que esses fatores resultam em 
grande medida de características do próprio porto e do 
terminal (ex. a produtividade resulta das características)

Lacunas da Investigação



Lacunas da Investigação

• Bichou (2007), orienta a visão sobre o desempenho do porto para o serviço 
deste no seio da cadeia de abastecimento, em especial terrestre, 
esquecendo que nos portos ainda dominam os aspetos marítimos 
pesados.

• Muito autores medem a eficiência DEA dos portos, mas interessava agora 
perceber em que medida as características do porto influenciam uma maior 
ou menor eficiência e um maior ou menor desempenho. 

• Trujillo e Tovar (2007) compararam a eficiência de um conjunto alargado de 
portos europeus e concluíram que o seu trabalho falha na explicação dos 
fatores que determinam os diferentes níveis de eficiência.



Lacunas da Investigação

• Amostras limitadas no número e no espaço geográfico 

• Incidência apenas em variáveis qualitativas ou quantitativas, não 
cruzando todas as fontes de informação existentes (Woo et al., 2011; Chang 
et al., 2008)

• Os estudos sobre o desempenho dos portos e dos terminais não entram na 
análise confirmatória dos modelos estruturais (ficam pelos de medida) e 
com o sentido e peso das relações causais entre variáveis explicadas e 
explicativas (Woo et al., 2011; Chang et al., 2008);



2.2 Propósito e objetivos

• Compreender a relação entre as características do porto e
do terminal de contentores e o seu desempenho

• Visão abrangente sobre os fatores que determinam o
desempenho do terminal e em que medida.

Questões:

• Como aumentar o nível de desempenho?

• O que explica o sucesso dos terminais?



Background teórico

• Visão unidimensional nos portos, não abarca a natureza 
especial multidimensional (Gonzalez e Tujillo, 2008)

• modelo DEA, Data Envelopment Analysis, reflete esta 
natureza multidimensional dos portos, mas não explica os 
resultados.

• Os estudos têm-se centrado na relação entre a eficiência e as 
reformas nos portos, o investimento, a propriedade dos 
portos, a dimensão, o transhipment e os hub ports 
(Notteboom et al., 2000) e a eficiência no tempo (Cullinane et 
al., 2004). 



Background teórico

• Necessidade de abordagem holística - multidimensionalidade(Bichou, 2007).

A literatura sobre portos pode ser classificada em estudos sobre (Pallis et al., 2011) 
:

• Terminais, operação, eficiência, 

• portos e cadeias logísticas, integração e hubs, 

• Governação, gestão, planeamento, desenvolvimento, 

• política portuária e regulação, SSS, concessões e mão-de-obra, 

• competitividade e concorrência entre portos e análise espacial. 

O tema da investigação dos determinantes do desempenho dos portos e dos 
terminais portuários surge diluído em outros temas.



Background teórico
Os estudos realizados sobre os portos podem também ser divididos nos 
seguintes tipos (Chang e Lee, 2007): 

• fatores de seleção de portos - modelos de escolha pelos armadores dos 
navios e pelas cargas, recaindo a maioria na escolha pelos navios (Slack, 
1985); Veldman e Buckman, 2003; Chang e Lee, 2007).

• competitividade, Robinson, 2002, estudou no âmbito da cadeia de 
transportes. 

• cooperação, alianças e aquisições (Chang e Lee, 2007; Heaver et al. , 2001; 
Song e Cullinane, 2002; Yap e Lam, 2006; Christidis, 2001)

• medidas de eficiência, desempenho e produtividade (Cullinane et al., 2004; 
Tongzon, 2000; Estache et al. , 2001; Song e Yeo, 2004).



Background teórico

Port Choice

Port 
Efficiency

Port Performance

Port 
Marketing



Background teórico - fatores
Chang et al. (2008) identificaram fatores latentes do desempenho portuário:

• o desenvolvimento dos serviços do porto, 

• os aspetos físicos do porto, 

• os serviços marítimos que escalam o porto, 

• a orientação para o mercado e 

• as taxas portuárias.

Cullinane e Wang (2009) identificaram três categorias: 

• (a) fatores de rota

• (b) fatores de custo

• (c) fatores de serviço

Para Bichou (2007), a análise dos fatores que determinam o desempenho dos portos e terminais 
portuários inclui as perspetivas:  macroeconómica, de governação, geográfica, cidade-porto, 
logística, mar-terra e das unidades de negócios, com análises multiempresa, multidimensionais, 
interdisciplinares, 

defendendo a perspetiva que considera mais global da gestão da cadeia de abastecimento (SCM –
Supply Chain Managment).



Background teórico - multidimensionalidade
Onut et al. (2011) referiram os principais 

critérios do desempenho:

• a localização geográfica, 

• as características físicas, 

• o custo, 

• a eficiência, 

• a dimensão do porto, 

• a capacidade, 

• a segurança, 

• a frequência de navios, 

• a proximidade a áreas de importação e 
exportação, 

• a hubs marítimos e 

• às rotas de navegação e 

• a economia do hinterland. 

• o volume de cargas e transhipment, 
• a frequência dos navios, 
• a infraestrutura, 
• os equipamentos, 
• as ligações intermodais, 
• a eficiência do porto, 
• a produtividade, 
• o tempo em cais, 
• os custos do transporte terrestre, 
• as taxas portuárias, 
• a possibilidade de expansão futura 

do porto, 
• o sistema de informação, 
• a segurança da carga e 
• os atrasos no porto.



Background teórico -
Multidimensionalidade
• Notteboom (2011) referiu fatores 

relacionados com a procura do porto:

• qualidade, 

• ligações feeder, serviços intermodais, 

• transhipment, oferta do porto, 

• geografia face aos mercados e rotas de 
comércio, 

• fundos do acesso marítimo, 

• cais, taxas, 

• sistemas de informação, 

• fiabilidade e disponibilidade dos serviços, 

• tempo em porto, tempo de trabalho, 

• reputação do porto, 

• comunidade portuária, 

• logística, segurança, 

• linhas marítimas e armadores

Parece que a principal divisão destes 
multifatores deverá ser em:

• geografia, 

• características físicas e 

• aspetos não físicos ou serviços do 
porto e do terminal de contentores.



Background teórico

• Os fatores de caracterização dos portos e dos terminais que influenciam o 
desempenho dos terminais de contentores podem ser agrupados neste 
estudo em fatores ou constructos: 

• (a) “position-port”, ou relativos à localização do porto e do terminal; 

• (b) “hard-port”, ou relativos às infraestruturas do porto;

• (c) “soft-port”, ou relativos ao serviço do porto;

• (d) “hard-terminal”, ou relativos à infraestrutura do terminal e

• (e) “soft-terminal”, ou relativos ao serviço do terminal. 



2.2 Propósito e objetivos

• São objectivos desta pesquisa :

1. Identificar as características do porto e do terminal de
contentores

2. Analisar a influência das características do porto no
desempenho do terminal;

3. Analisar a influência das características do terminal no
seu desempenho



3. Revisão da literatura e variáveis
3.1 Desempenho

Desempenho do terminal:

• Atividade (múltiplos autores)

• Impacto Económico (Veldman et al., 2011)

• Eficiência (Onut et al., 2011) 

• Satisfação do cliente (Robinson, 2002)



Desempenho

O desempenho pode ser medido de várias formas, podendo ser para uns sinónimo de: 

• eficiência, ou seja fazer mais com menos, 

• pode ser apenas fazer mais em termos absolutos, independentemente dos recursos 
despendidos

• pode ser qualidade de serviço, 

• Pode ser desempenho ao nível de custos, garantindo-se um mínimo de serviço

• Para outros pode ser ganhar o mais possível por tonelada movimentada, 

• para outros pode ser movimentar mais de determinada carga

O indicador de desempenho mais utilizado é o movimento de carga em toneladas ou em TEU
(twenty-foot equivalent unit) no caso dos contentores. 



Desempenho
Bichou (2007) referiu que o desempenho dos portos é representado pelos diversos 

autores com :

• variáveis financeiras ou de produtividade financeira, 

• medidas de atividade e produtividade física dos portos ou terminais, 

• medidas de produtividade multifator e eficiência relativa, 

• estudos de impacto económico e 

• medidas de eficiência relativa, 

Refere que o desempenho  do porto deve ser analisado como um todo na cadeia 
logística de abastecimento.



Desempenho
Como escolher os indicadores de desempenho do porto? 

• Conflituantes (+cargas ou +rentabilidade?).

• Os armadores de navios porta-contentores escolhem os portos que 
apresentam desempenhos em termos de menores tempos de espera e 
de operação e rotação nas escalas e que cumprem os horários 
contratados

• A carga contentorizada segue muitas vezes as escolhas dos armadores



Desempenho

O desempenho do terminal : 

• (a) Atividade, movimento de contentores hinterland e de transhipment (múltiplos 
autores);

• (b) eficiência e produtividade do terminal (Chou, 2010; Acochrane, 2008; Onut et 
al., 2011; Turner et al., 2004; Tongzon et al., 2009; Onut et al., 2011; Notteboom et 
al., 2000); 

• (c) satisfação dos clientes (Robinson, 2002; Liu et al., 2009; Magala e Sammons, 
2008).



3.2 Características do porto

• Localização (Position-port) - Proximidade a grandes eixos, centros de
consumo/produção, desempenho da região e concorrência no hinterland
(Notteboom, 2010; Onut et al., 2011; Cheo, 2007)

• Infraestrutura do porto (hard-port) - acesso marítimo e rodoferroviário,
dimensão do porto, áreas logísticas e concorrência intraportuária (Tongzon, 2003;
Gaur, 2005; Liu, 1995; Goss, 1990; Notteboom, 2011; Gaur, 2005)

• Serviços do porto (soft-port) - especialização em contentores, qualidade dos
serviços, marca e dinamismo do porto, taxas e integração nas cadeias logísticas
(Trujillo e Tovar, 2007; Juang e Roe, 2010; De Langen, 2004)



3.3 Características do terminal

• Infraestrutura do terminal (hard-terminal) – acessos
marítimos, equipamentos, cais, terrapleno, ligações
ferroviárias (Wang e Cullinane, 2006; Onut et al., 2011; Hung et al., 2010; Wu et al.,
2010; Juang e Roe, 2010)

• Serviços do terminal (soft-terminal) - agilidade, fiabilidade,
qualidade do serviço, flexibilidade, orientação para o cliente,
integração nas cadeias logísticas, linhas regulares, valor
acrescentado no terminal, sistema de informações, tipo de
gestor e modelo de organização (Woo et al., 2011; Liu et al., 2009;
Robinson, 2002; Song e Yeo, 2004; Veldman et al., 2011; Panayides e Song, 2011)



Localização (Position-port)

Os fatores de localização geográfica do porto e do terminal influenciam o desempenho do 
terminal de contentores.

• Constata-se que os portos localizados mais próximo do centro económico da Europa tendem a 
ter um maior movimento de contentores, com exceção dos terminais hub intermédios de 
transhipment, pelo que se considera que a localização face ao centro económico e logístico da 
Europa influencia o desempenho do terminal de contentores.

Notteboom, 2010



Fonte: Notteboom, 2010



Localização (Position-port)

• Verifica-se que os portos sujeitos a um maior nível de concorrência no seu hinterland, a partir de 
portos próximos à sua localização, tendem a ser mais competitivos e a ter um maior 
desempenho.

Ferrari et al., 2011

• A localização dos portos e dos terminais de contentores na proximidade dos grandes eixos 
globais de transporte marítimo, como o Mediterrâneo, tende a resultar na escolha desses portos 
para o movimento de transhipment e abastecimento do hinterland interior.

Notteboom, 2010



Localização (Position-port)

• Os portos são muitas vezes escolhidos pela sua localização junto a 
grandes centros de consumo ou aos centros de produção, pelo que 
se considera a sua relação com o desempenho dos terminais de 
contentores

Onut et al., 2011



Localização (Position-port)

O desempenho económico da região onde o porto se insere têm influência 
sobre o desempenho do terminal

Notteboom e Rodrigue, 2005; Cheo, 2007



Infraestrutura do porto (hard-port)

Os fatores relacionados com a infraestrutura do porto, designada neste estudo por “hard-port”, 
influenciam o desempenho do terminal de contentores.

• A maior dimensão dos fundos de acesso marítimo do porto, permite a entrada de navios maiores 
e mais eficientes, atraindo cargas contentorizadas ao porto, o que importa comprovar.

Tongzon, 2003; Wiegmans, 2003



Infraestrutura do porto (hard-port)

• Adequadas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias ao porto, são 
fundamentais para o escoamento dos contentores na ligação ao seu 
hinterland, sendo fator importante para os clientes do porto na sua 
escolha.

Turner, Windle e Dresner, 2004; Gaur, 2005

• A dimensão do porto provoca efeito de escala e economias de escala que 
influenciam o desempenho do porto e dos seus terminais.

Liu, 1995

• A existência de áreas logísticas junto ao porto é considerada uma das 
características importantes na escolha do porto pelas redes logísticas internacionais.



Infraestrutura do porto (hard-port)

• A existência de terminais de contentores concorrentes no porto aumenta a competição pelas 
cargas e a competitividade desses terminais, através duma maior oferta alternativa para os 
clientes, sendo fator de desempenho dos terminais de contentores.

Goss, 1990

• O tempo de navegação no acesso ao desde as rotas de passagem dos navios influencia o 
desempenho do terminal de contentores.

Zohil e Prijon, 1999; Nottebomm, 2011; Gaur, 2005



Serviços do porto (soft-port)

coloca-se a hipótese: Os fatores relacionados com o serviço do porto, designado, 
neste estudo por “soft-port”, influenciam o desempenho do terminal de contentores.

• A especialização do porto em contentores contribui para o desempenho 
do terminal de contentores ao criar uma marca ligada ao mercado dos 
contentores, funcionando como atractor e pólo deste tipo de tráfego 
marítimo e especializando todos os serviços do porto.

Trujillo e Tovar, 2007, Medda e Carbonaro, 2007 e por Laxe, 2005 



Serviços do porto (soft-port)

• A especialização do porto em graneis contribui negativamente para a imagem do porto como 
porto de contentores, influenciando o seu desempenho dos terminais neste segmento de 
mercado.

• A qualidade dos serviços de reboque e pilotagem do porto contribuem para a qualidade geral do 
porto e do terminal, influenciando o desempenho do terminal de contentores.

Juang e Roe, 2010; Onut et al., 2011; Chang et al., 208



Serviços do porto (soft-port)

• A imagem positiva do porto pode beneficiar a imagem dos terminais que nele se encontram, 
influenciando o seu desempenho.

Juang e Roe, 2010; Onut et al., 2011; Chang et al., 2008

• O dinamismo da Autoridade Portuária e da Comunidade Portuária na procura de soluções 
adequadas para os clientes do porto e na divulgação da marca do porto, influenciam o 
desempenho dos terminais de contentores do porto.

De Langen, 2004



Serviços do porto (soft-port)

• O nível das taxas portuárias e preços do porto e da autoridade portuária tem influência sobre o 
desempenho do terminal de contentores.

Hung et al. (2010), Slack (1985), Tongzon (2000) e Fleming & Baird (1999)

• O facto de o porto ser gerido por entidade nomeada pelo Estado Central ou pela região ou 
município, pode influenciar a ligação entre o porto e a envolvente, facilitando o encontrar de 
soluções na ligação do terminal ao hinterland, com influência no seu desempenho.

Notteboom et al. 2000; Notteboom, 2010; Tongzon e Heng, 2005; Tongzon, 2000



Serviços do porto (soft-port)

• Os portos que possuem os terminais maioritariamente concessionados têm vantagens em 
termos de concorrência e investimentos, atraindo mais carga e navios, com efeitos no 
desempenho dos seus terminais.

Notteboom et al. 2000; Notteboom, 2010; Tongzon e Heng, 2005

• O nível de integração do porto nas cadeias logísticas terrestres influencia o desempenho dos 
terminais de contentores.

Woo et al., 2011; Bichou, 2007



Infraestrutura do terminal (hard-terminal)

Coloca-se a hipótese: Os fatores relacionados com a infraestrutura do terminal de contentores, 
designada neste estudo por “hard-terminal”, influenciam o desempenho do terminal de 
contentores.

• A maior dimensão dos fundos marítimos junto ao cais do terminal de contentores, permitem o 
serviço de navios maiores e mais eficientes, atraindo mais cargas.

Wang e Cullinane, 2006 



Infraestrutura do terminal (hard-terminal)

• O tipo e número de equipamentos de cais e de parque influenciam o desempenho do terminal 
de contentores.

Sharma e Yu, 2009; Cullinane and Wang, 2010; Onut et al., 2011; Hung et al., 2010; Wu et al., 2010; Turnar et
al., 2004

• A dimensão do cais do terminal de contentores permite a recepção de maior ou menor número 
de navios e facilita a existência de economias de escala, bem como a segmentação do mercado, 
com atribuição de áreas para tráfegos específicos, com requisitos específicos, influenciando o 
desempenho do terminal de contentores.

Sharma e Yu, 2009; Cullinane and Wang, 2010; Hung et al., 2010; Wu et al., 2010)



Infraestrutura do terminal (hard-terminal)

• A dimensão do terrapleno do terminal, na sua relação com o cais, permite uma melhor ou pior organização 
do parqueamento dos contentores, capacidades e velocidades na arrumação ou saída dos contentores, com 
efeitos no desempenho.

(Sharma e Yu, 2009; Cullinane and Wang, 2010; Hung et al., 2010; Wu et al., 2010)

• A dimensão dos navios das linhas marítimas que escalam o terminal de contentores, permitida pelas 
infraestruturas, tem efeitos sobre o frete, o tipo de destinos e o segmento mercado de serviço marítimo 
oferecido pelo terminal, sendo importante para o desempenho do terminal de contentores.

(Acochrane, 2008; Veldman et al., 2011; Turner et al., 2004; Hung et al., 2010)



Infraestrutura do terminal (hard-terminal)

• As ligações ferroviárias a terminais de segunda linha no hinterland permitem alargar o mercado 
do terminal, servindo de portarias distantes do terminal, com efeitos no desempenho do terminal 
de contentores.

(Juang e Roe, 2010; Chang et al., 2008; Bruce et al., 2008; Tongzon et al., 2009; Panayedes e Song, 2011; Panayedes e Song, 2009)



Serviços do terminal  (soft-terminal)

coloca-se a hipótese de as características do serviço do terminal ou “soft-terminal” influenciarem 
o desempenho do terminal de contentores

• A agilidade face a alterações de última hora, a fiabilidade do serviço, a qualidade do serviço do 
terminal, bem como a flexibilidade e a orientação do terminal para os requisitos do cliente são 
características importantes para o desempenho do terminal de contentores.

Woo et al., 2011; Liu et al., 2009; Chang et al., 2008; Tongzon et al., 2009; Liu et al., 2009; Juang e Roe, 2010; Onut et al., 
2011; Carbone e De Martino, 2003; Veldman et al., 2011; Woo et al., 2011; Hung et al., 2010



Serviços do terminal  (soft-terminal)

• A imagem positiva do terminal tem forte influência na escolha pelos clientes e 
no seu desempenho.

Juang e Roe, 2010; Onut et al., 2011; Chang et al., 2008; Cheo, 2007; Pando et al., 2005; Pardali e Kounoupas, 2007; Cahoon e
Hecker, 2007

• O nível de integração do terminal nas cadeias logísticas terrestres influencia o desempenho dos 
terminais de contentores.

Robinson, 2002; Notteboom e Winkelmans, 2004; Juang e Roe, 2010; Tongzon e Heng, 2005; Hung et al., 2010; Panayedes e 
Song, 2009; Paixão e Marlow, 2003; Liu et al., 2009



Serviços do terminal  (soft-terminal)

• O tipo de layout do terminal de contentores e a sua organização têm influência sobre o seu 
rendimento e sobre o seu desempenho.

• O número e tipo de linhas de navios porta-contentores que escalam o terminal de contentores, 
bem como a sua segmentação em termos de linhas feeder, de shortsea, intercontinentais e de 
armadores do top10 mundial são características que influenciam a oferta do terminal e logo a sua 
atratibilidade e desempenho.

Song e Yeo, 2004; Chou, 2010; Veldman et al., 2011; Onut et al., 2011; Tongzon, 2002; Veldman e Buckmann, 2003; Hung et 
al., 2010



Serviços do terminal  (soft-terminal)

• O tempo de espera do navio para acostar ao terminal, devido ao congestionamento do cais do terminal tem 
influência sobre os custos do navio em porto e logo sobre o desempenho do terminal.

Onut et al., 2011 

• Os terminais modernos oferecem serviços de valor acrescentado à carga no interior, como âncoras para a 
captura das cadeias logísticas, realizando operações enquanto a carga está parada no terrapleno em espera, 
influenciando o desempenho do terminal.

Veldman et al., 2011; Woo et al., 2011; Juang e Roe, 2010; Hesse e Rodrigue, 2004; Harding e Juhel, 1997; Carbone e De 
Martino, 2003; Bichou e Gray, 2004; Panayedes e Song, 2011; Panayedes e Song, 2009



Serviços do terminal  (soft-terminal)

• O sistema de informações do terminal moderno, adequado e integrado com as cadeias logísticas dos 
clientes do lado marítimo e terrestre são pontos fortes determinantes da escolha pelos clientes, 
influenciando o desempenho.

Panayides e Song, 2011; Carbone e De Martino, 2003; Panayedes e Song, 2009; Cachon e Fisher, 2000; Zhao et al., 2002; Liu et al., 2009 

• O tipo de gestor do terminal, bem como o modelo de organização do terminal, poderão ter influência sobre 
a qualidade dos serviços, a agilidade e flexibilidade, bem como sobre a orientação do terminal para o cliente 
e para as suas necessidades, com efeitos sobre o desempenho.

Liu et al., 2009; Notteboom et al. 2000; Notteboom, 2010; Tongzon e Heng, 2005, Liu, 1995; Tongzon, 2000;2001;2002; Cheon et al., 2010; 
Barros, 2003; Bicou e Gray, 2004; Robinson, 2002; Liu et al., 2009



Serviços do terminal  (soft-terminal)

• A formação do pessoal, experiência e produtividade de cais do terminal de 
contentores possui efeito sobre o tempo de estadia e atendimento dos navios, com 
reflexos nos custos de estadia no porto, influenciando a escolha do porto pelos 
armadores e logo o desempenho do terminal.

Onut et al., 2011; Tongzon et al., 2009; Juang e Roe, 2010; Liu et al., 2009



4. Metodologia
4.1 Modelo de investigação e hipóteses



4.2 Amostra 



4.3 Inquérito

• 1º inquérito online - P. Ibérica, Percepção geral

• “Classifique por grau de importância os seguintes indicadores
de desempenho de terminais de contentores, de forma geral.”

•

• “Classifique por grau de importância os seguintes fatores
explicativos do desempenho de terminais de contentores, de
forma geral.”

• Likert(5) - (1 - nada importante, 2 - pouco importante, 3 -
importante, 4 - muito importante, 5 - bastante importante).



4.3 Inquérito

• 2º inquérito online – P. Ibérica e Europa

• Percepção relativamente a caso concreto

• “Qual o terminal de contentores que melhor conhece?”

• “Caracterize por favor o terminal que escolheu:”

• Ex: “Elevado movimento..”

• Likert(7) (1-Discordo totalmente, 2-Discordo, 3-Discordo pouco,
4-Indiferente, 5-Concordo pouco, 6-Concordo, 7-Concordo
totalmente).

• Variáveis quantitativas - recolhidas em várias fontes.



4.4 Técnicas estatísticas

• Data envelopment analysis

• Análise fatorial

• Regressão linear

• Modelos de equações estruturais
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AtividadeFundos cais terminal de contentores (0,91)

Fundos de acesso do porto (0,56)

Distância aos centros de produção (0,71)

Distância aos mercados/cidades  (0,70)

Riqueza económica da região  (0,50)

Tipo de gestor do terminal (0,42)

Orientação do terminal para o cliente (0,5)

Sis tema de informações (0,52)

Modelo de organização (0,56)

Layout adequado do terminal (0,44)

Qualidade serv. reboque e pilotagem (0,38)

Acessibilidades ferroviárias (0,57)

Acessibilidades rodoviárias (0,61)

Integração porto logística terrestre (0,35)

Imagem do porto onde está o terminal (0,5)

Imagem do terminal de contentores (0,65)

Dinamismo da Autoridade Portuária (0,34)

Dinamismo da Comunidade Portuária (0,30)

Nº de l inhas TOP10 dos armadores (0,67)

Nº de l inhas feeder e Short-Sea (0,74)

Nº de l inhas intercontinentais  (0,81)

Distância ao centro da Europa (0,62)

Distância ao Eixo do Mediterrâneo (0,72)

Satisfação dos agentes e transitários (0,61)

Satisfação do cliente armador (0,57)

Satisfação do dono da carga (0,53)

Produtividade do terminal (0,50)

Eficiência do terminal(0,72)

Movimento contentores hinterland (0,50)

Movimento contentores transhipment(0,4)

Ligações ferrov. terminais 2ª linha (0,52)

Desempenho do 

Terminal

ajustamento razoável χ2 574.354; χ2/df 1.404; IFI: 0.908 (>0.9); 

CFI: 0.905 (>0.9); RMSEA: 0.058 (<0.1)

Modelo reflexivo, 1º inquérito

5. Resultados
5.1. 1º inquérito – P. Ibérica



5. Resultados
5.1. 1º inquérito – P. Ibérica

χ2 97,462; χ2/df 1,335; IFI: 0,919 (>0,9); CFI: 0,914 (>0,9); 

RMSEA: 0,053 (<0,1), confirmando o seu bom ajustamento



ajustamento razoável χ2 883,657; χ2/df 2,441; IFI: 0,868 (>0,9); 

CFI: 0,867 (>0,9); RMSEA: 0,098 (<0,1)

5.2. 2º inquérito – P. Ibérica



5.2. 2º inquérito – P. Ibérica

χ2 4,458; χ2/df 0,495; IFI: 1,023 (>0,9); CFI: 1,00 (>0,9); RMSEA: 

<0,0001 (<0,1), indicando um bom ajustamento do modelo



5.3. 2º inquérito – Europa

Integração logística e organização do terminal
0,70

0,72

Acessibilidades terrestres 0,33 Satisfação do cliente

           0,21

Localização Regional 0,17

                                 0,23 0,09

Localização na Europa Atividade

0,16

Serviços marítimos do terminal                              0,25

Infraestrutura do porto

χ2 6,244; χ2/df 0,297; IFI: 1,260 (>0,9); CFI: 1,00 (>0,9); RMSEA: 

<0,0001 (<0,1), indicando um bom ajustamento do modelo



5.3. 2º inquérito – Europa

χ2 0,311; χ2/df 0,311; IFI: 1,007 (>0,9); CFI: 1,00 (>0,9); RMSEA: 

<0,0001 (<0,1), indicando um bom ajustamento do modelo 



6. Discussão

Características do Porto
Localização na Europa Atividade

Localização do Porto

Localização regional/PIB ("Position-port")

Eficiência

Dimensão do Porto Infraestruturas do Porto

("Hard-port")

Acessibilidades terrestres

Serviços do Porto

Especialização do porto ("Soft-port")
em contentores

Características do Terminal

Equipamento Infraestruturas do Terminal Satisfação do Cliente

("Hard-terminal") (Eficácia)

Organização e integração Serviços do Terminal

logística ("Soft-port")

Serviços marítimos



7. Conclusões

• Divergência entre a imagem ideal e a situação concreta

• Um terminal de contentores com sucesso (Actividade) é eficiente,
está localizado num grande porto, numa região rica e tem muito
equipamento de cais (para grandes navios).

• Um terminal de contentores que satisfaz os seus clientes está
localizado num porto especializado em contentores, tem bons
acessos terrestres, boas linhas marítimas e, principalmente, possui
uma organização/gestão que consegue responder às necessidades
logísticas dos clientes



• Um terminal pequeno pode satisfazer melhor certos clientes e
cadeias logísticas, de segmentos específicos, sem grande atividade.

• Competitividade= Eficiência+Eficácia na Satisfação do cliente?

Medidas de 

Desempenho
Fatores explicativos Variáveis

Atividade e Eficiência quantitativos
dimensão do porto, 

equipamento, PIB da região

Satisfação do Cliente qualitativos
acessos, gestão, serviços, 

integração logística, localização



• Novas questões surgem das conclusões:

• Devem os novos terminais de contentores ser implantados
nos portos grandes junto à cidade ou em novos portos
distantes?

• (Ex: Sines versus Lisboa)

• Os portos e terminais mais pequenos, de proximidade, são
importantes ou a carga deve ser concentrada nos grandes
portos com maior dimensão?

• (Ex: Setúbal versus Lisboa)



Contributos:

• Permite maior racionalidade dos gestores

empresariais nas decisões sobre a implantação de

novos terminais de contentores e melhoria dos existentes

• Melhora a compreensão dos mecanismos macro-

portuários e das opções das autoridades públicas na

expansão dos portos, como pólos de desenvolvimento

• Aglomera num único modelo as diversas componentes

da gestão dos terminais de contentores, enquanto

instrumentos para a melhoria do desempenho

.

8. Contributos, Limitações  e investigação 
futura



• Limitações:

• Dimensão das amostras

• Restrição ao caso europeu e ibérico

• Dificuldades na recolha de dados fora da P. Ibérica

• Falta de dados quantificados sobre a gestão dos terminais de contentores

• Investigação futura:

• Aplicação a mais terminais europeus ou mundiais

• Aprofundar a quantificação da gestão dos terminais

• Aprofundar a influência do modelo de organização e tipo de gestor no
desempenho

• Aprofundar a questão da medida do desempenho/ eficácia dos terminais
na satisfação do cliente

8. Contributos, Limitações  e investigação 
futura


