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Nas últimas décadas, com o crescimento 

do comércio internacional e, 

especialmente o marítimo, tem sido muito 

superior ao crescimento do PIB mundial 

O crescimento do tráfego de containers 

tem sido muito superior ao do resto do 

tráfego. 

Fuente: UNCTAD, 2015 

Fuente: UNCTAD, 2015 

International seaborne trade, selected years 

(millions of tones loaded) 

O Mediterrâneo no sistema portuário atual 
Evolução do comércio marítimo e tráfego de containers  

The OECD industrial Production Index and indices for 

world GDP, merchandise and seaborne shipments (1975-

2014)(base year 1990=100) 



O Mediterrâneo no sistema portuário atual 
Evolução do tráfego de containers 

Fuente: Review on Maritime 

Transport 2015, UNCTAD 

• O tráfego mundial de containers há experimentado um crescimento constante 

nas últimas décadas, interrompido unicamente em  2009. 

 

• Em 2014 este tipo de tráfego cresceu  5,3%,  em relação  aos  4,7% de 2013.  

 

• O volume total alcançado em 2014 chegou aos 171 milhões de containers 

Global containerized trade, 1996-2015 (million TEUs and 

percentage annual change) 



 

Transpacífica 

Europa-Asia 

Intra Asia 
Transatlántica 

59,3* MTEU 

* Drewry Maritime Research 2014 

(datos 2013 ) 

Fuente: UNCTAD, Review of maritime  transport 2015 

6,6 MTEU 

22,4 MTEU 
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O Mediterrâneo no sistema portuário atual 
Tráfego mundial marítimo de containers movimentaram as principais rotas 

Leste - Oeste 2014 

Distribution of global 

containerized trade by route, 

2014 (percentage share of 

global trade in TEUs) 



Distribución terrestre 
Distribución marítima 

O Mediterrâneo no sistema portuário atual 
O potencial dos portos Mediterrâneos nas principais rotas de comércio 

 Relevância do Mediterrâneo no comércio internacional, especialmente o 

comércio na Ásia-Europa e da Europa-América. 

 Vantagens dos portos mediterrânieos como centro de distribuição 

Euromediterraneo e como  porto que interliga as rotas leste-oeste. 

 Redução de dias no mar e emissões de CO2 e NOx. Redução das 

emissões de até 15% aproximadamente, no percurso Ásia-Europa. 

 Slowsteming: melhor tempo de trânsito através do Mediterrâneo. 

 Redução do congestionamento das infra-estruturas no norte da Europa. 

 Redução dos custos de logística. 
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O sistema portuário espanhol é regulamentada pela lei 27/92, conforme 

alterada pela Lei 62/1997 48/2003 33/2010, recentemente aprovada. 

* Portos autônomos (Basicamente  esportivos e pesqueiros) sob o controle das 

Comunidades Autônomas 

* Portos de interesse geral (comércio com alta atividade) coordenados pelos  

"Portos do Estado", órgão do Ministério do Desenvolvimento. 

  No Estado espanhol existem 44 portos de interesse geral, agrupados em 28 

Autoridades Portuárias 

As Autoridades  Portuárias fornecem as infraestruturas e terra; regulam  

seu uso, enquanto os serviços são prestados por operadores privados sob 

concessão ou autorização. 

  O principal órgão de governo das  AA PP  são os Conselhos de 

Administração 

 

Marco Jurídico do Porto de Barcelona 
Principais características  



• Não há subsídios estatais: Investimentos das Autoridades Portuárias 

são financiados com recursos próprios e empréstimos bancários. 

 

• As receitas das Autoridades Portuárias (impostos e taxas portuárias) 

tem que cobrir as despesas recorrentes do porto e assegurar uma 

rentabilidade adequada para atender futuros investimentos e o 

pagamento de dívidas 

 

•   Fundo de Compensação do Inter portuário 

 

 

 

Marco Jurídico do porto de Barcelona 
Regime econômico 



Os portos são infraestrutura de geração de receita direta, «quem os usa, paga» 

 

A superfície do Porto está sob regime de concessão. 

 

A Autoridade Portuária fornece a infraestrutura e põe a disposição dos 

operadores privados os terrenos portuários. 

 

Atraques 

Acessos rodovias 
e FC Diques Dragados 

Aterro de 
enchimento 

Maquinário Pavimentos 
Armazéns Terminal FC 

Grúas 

Financiamento setor privado: Superestruturas e equipamentos de manipulação 

     Financiamento Autoridade Portuária: Infraestruturas 

Marco Jurídico do Porto de Barcelona 
Modelo de porto concessionado  



 Porto logístico 

Aeropuerto 

Porto cidade 

Porto comercial 

O Porto de Barcelona 
Três portos em um 



  

• O Port Vell é um resultado do aproveitamento de 55 hectares de 

áreas portuárias obsoletas, que se tornaram áreas de passeio, 

descanso e lazer, depois de três anos de planejamento e sete 

anos de implementação. 

  

• Ela atraiu um investimento privado de 450 milhões de Euros 

catalisadas por um investimento público de 150 milhões de Euros. 

  

• As vendas anuais superiores a 320 milhões de Euros. 

  

• 8.000 novos empregos diretos. 

  

• 23 anos após sua inauguração, o Port Vell mantém a figura de 17 

milhões de visitantes, notável quando se considera que Barcelona 

tem 4,5 milhões de habitantes, incluindo sua área metropolitana e 

cidades vizinhas. 

  

• Um novo espaço, chamado de novo estuário “Nueva Bocana”, 

recentemente inaugurado. Incluem espaços públicos e do Hotel W 

Barcelona. 

  

• Em um futuro próximo, os cais de pesca serão renovados e 

abertos para a cidade. 
 

O porto Cidade 
Dados relevantes do “Port Vell” 



O porto cidade 
“El Port Vell” 



O porto cidade 
O porto de cruzeiros 



O Porto de Barcelona  é o primeiro porto do Mediterrâneo e o  4º do mundo; 55% dos cruzeiros são  

turnaround 

Passageiros de cruzeiros. Evolução 2001-2014  
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O porto cidade 
Evolução do tráfego de passageiros de cruzeiros 



A cidade recebe uma media de 90 € por cada passageiro de cruzeiro  

 

A  autoridade portuária recebe uma media de 3,8 € por passageiro 

 

Os barcos de cruzeiros utilizam 15% da linha de doca e proporcionam 

somente 4% do volume de negócio da Autoridade portuária 

Ingressos Cidade vs. Ingressos Porto 

O porto cidade 
O impacto dos cruzeiros para cidade 



Operadores nacionais e internacionais importantes 

de logística escolhem a ZAL Barcelona como seu 

centro de logística e centro de distribuição para o 

Sul da Europa e Norte da África 

Superfície (Ha) 65 143 208 

Área de desenvolvimento  (m2) 265,000 580,000 845,000 

Armazéns e escritórios (m2) 250,000 550,000 800,000 

Serviços (m2) 14,000 32,000 46,000 

Empresas  100 120 220 

Trabalhadores 5,000 8,000 13,000 

Inversão (milhões de euros) 55,000 235,000 290,000 

          ZAL BCN     ZAL PRAT         ZAL 

O porto logístico 
Informação relevante da Zona de Atividades Logísticas (ZAL) 



Produtos 

eletrônicos 

Produtos industriais e 

de consumo 

duradouro 

Automação 

 Moda e calçados 

Specialized by 

product 

segments 
Fullfiment 

Postponement 

Repacking 

Transformational Cross Docking 

….. 

 

Kitting  

Light Assembly  

Tecnical Services 

….. 

Production services 

Distribution services 

Químicos 

Warehousing 

Aftermarket services 

O porto logístico 
Serviços de Valor Acrescentado 



01 

03 A estratégia do porto de 

Barcelona 

 O Mediterrâneo no sistema 

portuário atual 

02 Três portos em um   



Tráfico 2014 

Total tráfego 45,3 M Tm 

Containers 1.893.299 M TEU  

Veículos 748.394 ud  

Tráfego Ro-

Ro 

327.065 UTIs  

Cruzeiristas 2,3 M pax 

 Um porto muito diversificado Tráfego de Containers 

(Tm & TEU) 2004-2014 

O porto comercial 
Porto singular pela sua especialização em diferentes tráfegos 
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Uma infraestrutura ao serviço dos 

importadores/exportadores de 

Barcelona, Cataluña e Europa 

 Para contribuir a sua 

competitividade mediante a  

prestação de serviços eficientes 

que respondam as suas 

necessidades de transporte 

marítimo, transporte terrestre e 

serviços logísticos. 

 

 E ser incentivador para a atração 

de centros de distribuição multi-

país e ampliar seu âmbito de 

influência (hinterland) 

O Porto ao serviço da indústria  
Missão do Porto de Barcelona 



Orientado ao cliente: 
Competitividade / 

Qualidade                           
/ Produtividade / 

Eficiência ,… 

Contribuir para a  
competitividade e 
internacionalização da 
rede de negócios.                            

Expansão  do 
Porto e as 

áreas 
Logísticas  

 

Conectividade 
melhorada com o 

hinterland e o 
foreland 

 

Cidade estratégica 

Porto 

Mediterrâneo 

Hinterland 

Rotas Interoceânicas 

Fluxo de mercadorias 

Porto de Barcelona: estratégia  
O futuro do Porto 



Mais superfície, mais capacidade: 

2013 2014 Capacidades/ano: 

Toneladas: 
Containers (TEU): 

50 milhões 
2,5 milhões 

60 milhões 

3,7 
milhões 

Investimento 500 M € 

Concessão 30 años 

Capacidade 2 M TEU (2014) 
2,65 M TEU 
(2017) 

Superfície 100 ha 

Linha de 
atracação 

1.500 ml 

Calado 16,5 m 

Novo terminal de  

containers 

 (BEST):  

Hutchison 

Ampliação do 

 terminal  

containers TCB 

Investimento 27,3 M € 

Concessão 30 años 

Capacidade 
2014 

1.7 M TEU 

Superfície 68 ha 

Linha de 
atracação 

 1,380 ml 

Calado 16 m 

ZAL Prat 

Novo terminal  

RORO  

Novo terminal 

 de cruzeiros 

Novas i 

instalações 

automotivas 

Novas  

Instalações 

 energía 

2020 

85 milhões 
5,6 milhões 

A ampliação do porto e das áreas logísticas  
Ampliação do porto: de 600 hectares a 1.300 hectares 



Conexões semanais com todos os 
principais portos mundiais: serviços 

regulares, frequentes e diretos 

Mais de 100 linhas marítimas 
regulares operadas por 163 
embarcações que conectam 
Barcelona com 300 portos 

Rede de serviços marítimos no mediterrâneo: 
feeder, serviços regulares e  SSS 

Conectividade 
Conectividade marítima 



ESCALAS SEMANAIS POR SERVIÇO 

Conectividade de Short Sea Shipping  
Oferta de serviços Ro – Ro & Ro – Pax 

Barcelona 

Tánger 

Túnez 

Civitavecchia 

(Roma) 

Livorno 

Génova 

Porto Torres 

Mostaganem 

Savona 

Menos caminhões nas estradas = 3,6 M Tn em 2014   / 432.014 passageiros em 2014   / 112.507 UTIs em 

2014 
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Última atualização: Setembro 2015 



Barcelona 

FC largura Ibérico 

FC largura UIC 

FC acesso Porto 
Barcelona 
(largura mista) 

Perpignan 

Cerbère 
Port Bou 

Figueres 

Girona 

Mollet 

Papiol 

2008 ZAL 

2002 
Nova 

conexão 
“Muelle 

Sur” Doca 

Sul 

Novo 
acesso sul 

Largura via Ibérico 
Largura via UIC - Ibérico 

Terminal Carga/Descarga 
Terminal Recepção/Expedição 

Ferrovía interior Porto de Barcelona 

Morrot 

Can Tunis 

Conectividad                                                                          
Conexión ferroviaria PB–frontera francesa          



Zaragoza 

Vigo 

Pamplona 

Martorell 

Barcelona 

Àvila 

Valladolid 

Madrid 

Automóveis 

Abril 2015 * Reproduz a oferta comercial dos operadores 

Conectividade 
Serviços ferroviários  

Antwerp 

Madrid 

Zaragoza 

Busto 

Ludwigshafen 

Lisboa 

Córdoba 

Selgua 

Bordeaux 

Leixoes 

Barcelona 

4 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

5 
Burgos 

Tarragona 

Le Boulou 

2 

Sevilla 

Bilbao 

5 

Noáin 

Perpignan 

5 

Paris 

Dourges 5 

4 

SPAIN 

PORTUGAL 

FRANCE 

ITALY 

BELGIUM 

SWITZERLAND 

Antwerp 

Luxembourg 

5 

5 

22 

Toulouse 

4 

5 

5 

5 

GERMANY  

1 

UK 
Barking 5 

3 

Marseille 

O/D terminais portuários  

O/D terminal portuário continental  

Morrot 

Rodovia ferroviária  

Le Boulou - Luxembourg 

Nº serviços ferroviários 

semanais 
Em cada sentido 

Containers 

5 

Octubre 2015 





 Manter e aumentar a oferta de serviços marítimos regulares do PB 

 Ações destinadas a carregadores e transportadores no foreland estratégico para 

favorecer a atração de novos tráfegos  

 Ações de promoções e cooperação no foreland: missões empresariais e acordos de 

colaboração inter-portuário. 

 Extensão dos serviços de marca do PB à rede do foreland 

Orientação ao cliente  
Estratégia em foreland 



 Confiabilidade: clientes e operadores logísticos precisam saber que seu 
planejamento (tempo de espera ...) serão respeitados e cumpridos. Mesmo com 
inspeções ... 

 Rapidez: menor tempo de permanência das mercadorias no porto, tanto quanto 
possível. 

 Transparência: clientes precisam saber o que está acontecendo com os seus 
produtos e porquê. 

 Intermodalidade: número, frequência, capacidade, preço do transporte 
ferroviário, barcaça, trem.  

 Produtividade: em termos de produtividade líquida de guindastes de carga / 
descarga de navios, em número de movimentos por hectare terminal de 
contentores, etc.  

 I preço competitivo !  

Orientação ao cliente  
Que pedem os clientes ao Porto? 



1.000 km 

600 km 

300 km 
Madrid 

Zaragoza 

Noaín 

Tarragona 

Le Havre 

Bourdeaux 

Antwerp 

Toulouse 

Perpignan 

Vitoria 

Bilbao A Coruña 

Burgos 

León 

Tunis 

Vigo 

Córdoba 

Sevilla 

Tanger 

Genova 

Lleida 

Strasbourg 

Pamplona 

Paris 

Lyon 

Livorno 

Roma (Civitavecchia) 

Projetos: 
 Infraestruturas e serviços 

Terminais interiores: centro 
de serviços, integrados na 
rede do porto. 

Gestão de operações: 
 Apoiar o desenvolvimento de 
novas cadeias de transporte  

Hinterland 

Terminais interiores   
(Port de Barcelona)  

Terminais interiores   
(Port de Barcelona &partners)  

Zona de Atividades Logísticas 

Port de Barcelona 

Transversal Ibérico (BCN-ZAZ-MAD-LIS) 

Ebro (BCN-ZAZ-north Spain) 

Europeu (BCN-Lyon-Metz) 

Sul da França (BCN-Toulouse-Bordeaux) 

Orientação ao cliente                                                            
Terminais interiores           



Terminal marítimo interior: centro de serviços, integrado com o Porto e com a rede 
portuária.  

 Neutralidade do explorador do terminal até os operadores portuários ou locais. 

 Orientação ao PB. O terminal oferece serviços aos tráfegos que passem pelo 
PB.  

 Integração operativa e comercial com o PB. Gerar “produtos” e  
valorizar o cliente. 

OK 

S 

Depósito de 
containers 

Manipulação 
Logística 

Serviços da 
alfândega 

PortIC 

Estandares 

Promoção 
S.A.C. 

Transporte 
rodoviário 

Transporte 
ferroviário 

Transporte 
distribuição 

Orientação ao cliente   
O porto em rede: Terminais marítimos interiores  



EQ 
Port de Barcelona 

 
Portic é o Port Community System do Porto de Barcelona. 

Permite melhorar a competitividade das empresas da 

comunidade portuária mediante uma plataforma tecnológica que 

facilita sua interação. 

 
* 

A Equipe de Qualidade (EQ) intervém na detecção de danos, 

faltas na mercadoria, precinto e apoio aos serviços de inspeção; 

controla as intervenções e facilita a informação relativa a 

incidentes. Atua a TCB, Tercat, o PIF, Autoterminal e Setram. 

 

Efficiency network é a marca de qualidade do Porto de Barcelona. 

As empresas aderidas à marca assumem compromissos de 

qualidade no serviço através de um conjunto de indicadores 

definidos. 

 

EQ 
Port de Barcelona 

Orientação ao cliente  
Serviços de Valor Acrescentado 



EQ 
Port de Barcelona 

 

O SAC (Serviço de Atenção ao Cliente) é o vínculo entre o 

mercado e o Porto. Atua como ponto de promoção, tramitação 

de queixas, solicitações de informações e  resolução de 

incidências, entre outros.  

 

 

A APB começou a desenvolver tarefas de assessoria logística para 

aqueles clientes finais que querem melhorar sua logística, 

propondo alternativas mais competitivas que as habituais. 

 

 

Serviços de informação orientados a clientes finais. 

Recentemente se iniciaram formações de desempenho in 

company a exportadores e importadores. 

 

Serviço de informação sobre o CO2 gerado pelas cadeias 

logísticas do cliente e assessoramento sobre alternativas mais 

eficazes desde o ponto vista ambiental. 

 

Consultoria    Logística  
 

For 

 

Mar 

 

 

eco 
 
calculadora  

 

Orientação ao cliente  
Serviços de Valor Acrescentado 



Mercado exterior Barcelona Localização Europeia 

Cadeia 
transporte 
cliente 

Centro de 
produção 
do cliente 

Líneas marítimas utilizadas, volúmenes, vehículos… 

1 

2 

Avaliamos e exploramos 
soluções para reduzir as 
emissões 

 Substituição do transporte aéreo pelo marítimo permitiria 
reduzir uns 5% das emissões.  

 O uso de transporte “vans” elétricas para transporte de curta 
distância  economizaria 1% das emissões  

 O uso de embarcações maiores reduziria 15% das emissões 
 
Economias em emissões de CO2 e consumo de combustível 

Orientação ao cliente  
Análises de melhoria das cadeias de transporte 



 

Ser un soporte para la promoción de un puerto y de los operadores 

que desarrollan su actividad 

É uma ferramenta para a promoção do porto e 

dos operadores que desenvolveram as atividades. 

Efficiency Network representa o compromisso com a qualidade e a eficiência de 

serviços  das empresas e instituições do Porto de Barcelona. Seu objetivo é dar 

confiabilidade global aos processos associados ao passo das mercadorias pelo 

Porto. 

Compromissos de:  

 CONFIABILIDADE NAS OPERAÇÕES 

 INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA  

 INTEGRIDADE DA MERCADORIA. 

Orientação ao cliente  
Marca de garantia: Efficiency Network 



EFICIÊNCIA da REDE significa: 

• Medição periódica de indicadores 

eficientes PREVIAMENTE DEFINIDOS. 

 

• Controle de amostragem para grau de 

cumprimento de empresas CERTIFICADAS 

para os processos de garantia. 

 

•  Análises dos tipos de reclamações e 

incidências. 

 

• Informes para definir a melhoria 

continua para aplicar às incidências 

fixas. 

Orientação ao cliente 
Sistema de Melhoria Continua 



Container terminals productivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produtividade dos terminais e containers 

 Barcelona, 3er porto europeu em 

produtividade atrás do porto de  Bremenhaven 

(Alemanha) e Rotterdam (Holanda).  

 Prêmios “Top Ports & Top Terminals in Europe” de “Journal 

     of Commerce” (nov. 2014) 

 

 

 TCB & BEST estão entre o top 10 em Europa 

em produtividade.  
 TCB: 80 movimentos / embarcação / hora  

 BEST: 76 movimentos / embarcação / hora 

 

 

 “Catch up” Recuperação de atrasos de 

embarcações 

 

Orientação ao cliente 
Competitividade qualidade /produtividade/ eficiência… 



 
 Tempo de trânsito reduzido de 3-4 dias, economia de combustível e emissões de CO2 

reduzidas em rotas de / para o Extremo Oriente em relação aos portos do norte da Europa. 
 

 Hinterland potencial de mais de 4 milhões de TEUs dentro de um raio de 600 km.  
 

 Localização única em um dos maiores centros comerciais e industriais do Mediterrâneo 
 

 Corredores multimodais que ligam o porto com a maior área de indústria e dos 
consumidores na Europa.  
 

 A União Europeia incluiu Barcelona e do seu porto como um dos principais centros do 
Corredor do Mediterrâneo, e um dos principais corredores de transporte na Europa. 
 

 Serviços totalmente integrados às soluções globais de mercado e de logística especializada 
para diferentes setores 
 

 Excelência no Serviço: reconhecimento global para a Qualidade e Eficiência (expediçao dentro 
de 17 horas em caso de inspeção física), Porto sem papel e desenvolvimento das áreas de 
logística. 
 

 Orientação para o cliente: serviços de valor agregado para aumentar a vantagem 
competitiva para os nossos clientes.   

 
 

As vantagens do Port de Barcelona 



Catalunha, motor econômico do Espanha y do sul da 
Europa. 

Mais competitividade e internacionalização do setor 
industrial, o desenvolvimento de um sistema de 
logística eficientes e competitivas, bem como seguro e 
sustentável. 

O Porto de Barcelona, ao serviço das nossas empresas 
e da economia do nosso país. 



www.portdebarcelona.cat 

Obrigado 


