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    1. Os portos e as cadeias logísticas 
 

Fonte: Esri White Paper 



 
    1. Os portos e as cadeias logísticas 
 

Armadores pressionam PORTOS para competir à escala GLOBAL 

 

• Maior EFICIÊNCIA                                  Integração SERVIÇOS portuar.                                       

• Maior EFICÁCIA                                      Aposta TECNOLOGIA/Equip.                                             

• Menores CUSTOS movimentação        Mais ganhos PRODUTIVIDADE                                              

 

 

 

             Satisfação dos 

        serviços do PORTO 
 

 

 

 

 

 



 
    1. Os portos e as cadeias logísticas 
 

Desafios colocados aos portos: 

- Expansão 

- Decisão de PREÇOS 

- Melhorias da QUALIDADE do serviço 
 

Novos competidores 
potenciais substitutos 

Poder negocial 
fornecedores e 
agentes 

Poder negocial 
utilizadores 

Competição  
entre portos 

Cenário 
competitivo 
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    1. Os portos e as cadeias logísticas 
 

Factores diferenciação anulam ou reduzem competição entre 

portos: 

- Localização 

- Tipo de serviços prestados 

- Regras que determinam condições operação no porto 

- Outros factores 

 

 
 

    Competição agressiva                       Menor rendibilidade 

    entre portos                                        dos operadores e agentes 

 
 



 
    1. Os portos e as cadeias logísticas 
 

Factores que interferem na rendibilidade dos PORTOS, 

OPERADORES e AGENTES: 

 

- Competição agressiva entre portos no hinterland 

- Especialização/diversificação de serviços 

- Infraestruturas e equipamentos 

- Transporte/acessibilidades ao porto e hinterland 

- Cadeias logísticas 

 

 

                        Dimensão mercados 

                        Serviços no hinterland 
 



 
    1. Os portos e as cadeias logísticas 
 

Consequência de maior COMPETIÇÃO portuária: 

 

- Especialização portos 

- Dimensão portos 

- Numero portos por região/hinterland 

- Planeamento estratégico e investimento do ESTADO 

- Concentração (alianças) de armadores 

- Sofisticação de tecnologias marítimas 

- Redes logísticas globais e regionais 

- Nível de organização, tipo de parcerias e infraestruturas 

 

 
 



 
    1. Os portos e as cadeias logísticas 
 



 
 2. Desafios de competitividade 
 

Evolução NAVIOS de carga 
1997 –   8 100 TEU                        Grandes MERCADOS  

2005 – 15 500 TEU                        de contentores, 2014 (M. TEU)   

2013 – 18 000 TEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2. Desafios de competitividade 



    2. Desafios de competitividade 

Globalização da logística dos portos 

 

 

Nós de cadeias de fornecimento global 

Região 
     de 
Produção 
consumo 

Região 
     de 
Produção 
consumo 



    2. Desafios de competitividade 

10 maiores armadores controlam 60% cargas contentorizadas do 

mundo 

 

MSC + MAERSK controlam 25% cargas contentorizadas do mundo 

Alianças estratégicas : 
- Grand Alliance (Hapag Lloyd/NYK/OOCL)  

- New World Alliance (APL/Hyundai/MOL)  

- CKYH (Cosco/K Line/Yang Ming/Hanjin)  

- Ásia-Europa: Maersk vs MSC/CMA CGM vs G6  

- P3 Network (Maersk/MSC/CMA CGM).   



    2. Desafios de competitividade 

INDICE de competitividade (GCI), 

componentes: 

1. Instituições 

2. Infraestruturas 

3. Contexto macroeconómico 

4. Saúde e educação básica 

5. Educação superior 

6. Eficiência mercados de bens 

7. Eficiência mercado de trabalho 

8. Desenvolvimento mercado financeiro 

9. ‘Aprendizagem’ tecnológica 

10. Dimensão mercado 

11. Sofisticação do negócio 

12. Inovação 

Componentes da competitividade: 

- Estáticas/tangíveis 

- Dinâmicas/intangíveis 

Ranking entre 144 países  
(The Global Competitiveness Report 2014–WEF)  

1.º  - Suíça  
2.º - Singapura  
3º - EUA  
4º - Finlândia 
5º - Alemanha 
6º - Japão 
7º - Hong Kong  
8º - Holanda 
9º - Reino Unido 
10º - Suécia 
36ª - Portugal 
57ª  - Brasil 



    2. Desafios de competitividade 

Fonte: World container traffic and throughput (Rodrigue, 2013) 



    2. Desafios de competitividade 

Condições do porto competitivo: 

 

- Assegura vantagens e acrescenta valor 

- Dispõe de infraestruturas adequadas 

- Integra cadeias logísticas 

- Reduz incerteza 

- Reduz custos de transacção 

- Reduz custos de transporte 



    2. Desafios de competitividade 

Supraestruturas 

Infraestruturas 

Utilizadores/clientes do porto 

Fonte: Adapt. OECD (2011), Competition in ports and port services 

Modelo de gestão landlord port 

Bacia         Cais       Equipamentos     Áreas de     Terminais     Armazenagem 

Manobra                 carga/descarga      manobras 

                                                              de cargas 

Navios                   Linhas de                   Carregadores                   Clientes 

Privados                      navegação                                                     de cargas  

Superestruturas 

Organização                                 Gestão                                     Governação  

Manuseamento     Pilotagem     Segurança         Serviços           Manutenção 

Cargas                  rebocagem                              de  linha            reparação  



    3. Competitividade dos portos portugueses 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Fonte: INE-Adc 

Modos de transporte nas exportações portuguesas, 2013 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Principais portos portugueses 

 

- Porto Douro e Leixões (APDL) 

- Porto de Aveiro (APA) 

- Porto de Lisboa (APL) 

- Porto de Setúbal (APSS) 

- Porto de Sines (APS) 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Porto Douro e Leixões (APDL) 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Porto de Aveiro (APA) 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih7cPJubHJAhVEuhoKHeh-AswQjRwIBw&url=http://www.maiscentro.qren.pt/index.php?accao%3Dnewsdet%26id%3D135%26m%3Dm9%26s%3D0&psig=AFQjCNEqMHNgqf5qDYFwx7ZiA1kUd6XyLg&ust=1448742776441444


    3. Competitividade dos portos portugueses 

Porto de Lisboa (APL) 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Porto de Setúbal (APSS) 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn54_-uLHJAhXJrRoKHcLJB90QjRwIBw&url=http://eurotransporte.pt/noticia/450/conferencia-sobre-o-porto-de-setubal--/&psig=AFQjCNHyvJKxlwptJegiTBvxON8qkPk6GA&ust=1448742625262176


    3. Competitividade dos portos portugueses 

Porto de Sines (APS) 

http://olharsinesnofuturo.criarforum.com.pt/
http://olharsinesnofuturo.criarforum.com.pt/
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    3. Competitividade dos portos portugueses 

Evolução por tipos de carga (2010-13) – Ton. 

Movimento de mercadorias nos portos portugueses (2013) – Ton. 

Fonte: Adc-IPTM 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Movimento de TEU nos principais portos portugueses (2010-13) 

Fonte: Adc-IPTM 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Componentes da factura portuária – Portos de Aveiro, Fig. Foz, Setúbal e Sines 

Fonte: Adc- IEVA, 2014 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Média das componentes da factura portuária 

Fonte: Adc- IEVA, 2014 

Factura portuária a nível europeu 

Fonte: Adc- PwC & Panteia, 2013 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Qualidade média global do serviço prestado das dimensões analisadas portos 
portugueses 

Fonte: Adc, 2014 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Índice de desempenho logístico (LPI), 2014 

Fonte: Adc - Banco Mundial, 2014 



    3. Competitividade dos portos portugueses 

Qualidade das infraestruturas de transporte 

Fonte: Adc - WEF, The Global Competitiveness Report 2014-2015 



    4. Conclusões 

1) Os portos são entidades complexas em grande transformação no que 

respeita á sua dimensão e apetrechamento técnico, exigentes em termos de 

infraestrutura, superestrutura e supraestrutura e na forma como se 

integram em cadeias e redes logísticas globais e regionais, para melhores 

condições de competitividade. 

 

2) A diferenciação entre portos de transhipment e portos gateway tem reflexos 

no tipo e dimensão dos navios de grande porte ou de pequeno e médio porte, 

neste caso, vocacionados para actividades de feedering e cabotagem.  

 
3) A especialização dos portos observa-se na perspectiva do planeamento 

estratégico adoptado na actividade marítima e portuária. Os portos de 

transhipment, em geral, constituem-se com zonas de actividade logística 

(ZAL) e zonas industriais logísticas (ZIL).  

 



    4. Conclusões 

4) A competitividade dos portos, salvaguardando condições de massa 

crítica, advêm:  

a) capacidade para responder às condições de mercado que derivam 

das suas infraestruturas, equipamentos e outros factores e forma 

como se organiza para responder com eficiência e eficácia 

oferecendo preços competitivos.  

 

b) integração em redes logísticas para o que se torna relevante a 

capacidade demonstrada ao nível da sua supraestrutura. A sua 

localização e demais factores associados com a tipologia de 

actividades desenvolvidas e vocação são determinantes para o tipo 

de porto e condições de competitividade.  

 



    4. Conclusões 

6) Os portos portugueses no âmbito global dispõem de boas 

condições de competitividade ao nível das suas infraestruturas, 

superestrutura e supraestrutura e estão em transformação para 

melhor responder em termos de competição.  

 

7) Os portos gateway integram cadeias logísticas e o porto de 

transhipment português faz parte de uma rede logística global.    

5) A gestão das cadeias logísticas segue três distintas orientações 

estratégicas: 

a) controladas pelas entidades portuárias  

b) controladas por armadores  

c) controladas por outras entidades  



    4. Conclusões 



Muito Obrigado! 
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